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Úvod  

„Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.“ 

    Mahátma Gándhí 

Konzumace ţivočišných potravin rok od roku roste. Za posledních 50 let tak například 

pětinásobně vzrostla konzumace masa. Nejčastěji se jedná o vepřové maso, kterého kaţdý 

člověk na Zemi sní v průměru 16 kg ročně. Alarmující je především spotřeba masa na 

jednoho člověka v USA, ta se pohybuje kolem 124 kg za rok. Jen pro ilustraci, kdyby kaţdý 

člověk na Zemi snědl tolik masa jako Američan, bylo by zapotřebí rozlohy dalších čtyř planet 

na chov zvířat pro maso.
1
  

Intenzivní zemědělské velkochovy vznikající jako tzv. produkce na maso se staly mimo 

jiné jedním z největších zdrojů nárůstu metanu a oxidu uhličitého v atmosféře. Metan a oxid 

uhličitý se podílejí na tzv. skleníkovém efektu způsobujícím globální oteplování. A právě 

dobytek se na celkové produkci metanu podílí více jak 1/3.  Studie uvádějí, ţe jedna kráva 

vyprodukuje během svého ţivota 4,5 tuny oxidu uhličitého. Pokud tento údaj vynásobíme 

počtem kusů chovného hovězího dobytka, který byl v  roce 2016
2
 odhadován na jednu 

miliardu kusů, dostaneme poměrně děsivé číslo. Ač si to lze jen těţko představit, platí 

následující srovnání. Člověk, který si v obchodě koupí jeden kilogram hovězího masa, 

přispěje k zesílení skleníkového efektu stejně, jako kdyby autem projezdil 250 kilometrů.  

Vliv na globální oteplování má také kácení deštných pralesů, místo nichţ vznikají nové 

pastviny pro hospodářská zvířata. Jiţ teď je vyuţíváno 70% veškeré zemědělské půdy pro 

ţivočišnou výrobu. Dle provedené studie by v roce 2050 neměl člověk denně zkonzumovat 

v průměru více neţ 90 gramů masa, aby se nárůst emisí zastavil.
3
  

Prioritou hospodářského průmyslu s ţivočišnými produkty je za co nejniţší náklady 

dosáhnout co nejvyššího zisku a uspokojit zvyšující se poptávku.  Přestoţe právní řád stanoví 

podmínky pro chov hospodářských zvířat, které je nutno dodrţovat, dochází bohuţel k jejich 

                                                 

 

1
 Eva Henzlerová,. Světová populace konzumuje stále více masa. Statistika&My. 2018, (2/2018). DOI: 

http://www.statistikaamy.cz/2018/02/svetova-populace-konzumuje-stale-vice-masa/. 
2
 PRÝMAS, Lukáš. Trh s hovězím masem a ekonomika výkrmu skotu v mezinárodním srovnání. Náš 

chov [online]. 2018, 21. 2. 2018, 2018(3) [cit. 2019-08-09]. Dostupné z: https://www.naschov.cz/trh-s-hovezim-

masem-a-ekonomika-vykrmu-skotu-v-mezinarodnim-srovnani/ 
3
 KRÁLOVÁ, Táňa. Smrtelný hřích jménem maso (Euro). EURO [online]. 2010, 2010 [cit. 2019-08-09]. 

Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/articles_100118_maso 
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četnému porušování. Především se jedná o porušení limitu maximálního počtu zvířat v chovu, 

nedodrţení jejich minimálního prostoru pro pohodlí, ţádný nebo nedostatečný přístup k vodě 

nebo zanedbání zdravotnické péče.  

Významnou roli v této oblasti sehrávají aktivistické organizace, neboť prostřednictvím 

jejich záběrů se daří burcovat společnost a upozorňovat na nedostatky v legislativě 

a v chovech samotných. Mimo jiné právě díky organizaci Svoboda zvířat a kampaní Proti srsti 

se podařilo na podzim roku 2017 zakázat chov koţešinových farem v České republice. 

Výše zmíněné skutečnosti vedly autorku k zamyšlení nad právní ochranou, která je 

poskytována hospodářským a koţešinovým zvířatům.  

Cílem diplomové práce je podat ucelený přehled o ochraně zvířat v právu, a to od 

starověku po současnost. Zhodnotit vývoj právní úpravy v České republice, především 

s ohledem na mezinárodní dokumenty, které bezpochyby přispěly k rozvoji ochrany zvířat 

u nás. Závěrem práce si autorka dovolí zhodnotit, zda je právní ochrana hospodářských 

a koţešinových zvířat z jejího pohledu dostatečná nebo nikoli.  

Při psaní práce autorka vyuţije metody analogie, komparace, deskripce a dedukce. 

Postupně a systematicky práci zpracuje od nejobecnějších kapitol ke kapitolám konkrétním 

týkajících se jednotlivých pojmů a zákonů. Základ práce utvoří kapitoly pojednávající 

o hospodářských a o koţešinových zvířatech. Analogie a komparace bude prostupovat celou 

prací, neboť v kaţdé kapitole nabídne ke srovnání cizí prvek, aby jeho prostřednictvím 

poukázala na nedostatky nebo naopak na pokrokovost naší právní úpravy v této oblasti. 

Analogie se objeví i v závěrečné kapitole, kde na základě shody některých prvků právní 

úpravy s jinými zákony evropských států povede autorku ke konstatování závěru. Práci 

autorka rozdělí do sedmi kapitol doplněných o úvod a závěr. Do přílohy autorka mimo jiné 

zařadí výzkumnou část týkající se právního povědomí respondentů o ochraně zvířat. První 

kapitola bude věnována historii, neboť je důleţitá z hlediska vyjasnění vývoje vztahu člověk a 

zvíře. Dobové dokumenty také informují, jak se na zvířata pohlíţelo během historických etap 

a jak se měnilo jejich postavení v právu. Kapitola druhá bude pojednávat o mezinárodní 

a komunitární úpravě ochrany zvířat. V další kapitole se autorka zaměří jiţ na konkrétní 

předpisy týkající se dané problematiky v českém právním řádu.   Zákonem 

č.  246/1992  Sb.,  o  ochraně zvířat proti týrání nejprve objasní základní termíny, jejichţ 

vysvětlení je pro práci důleţité. Kapitola hospodářská zvířata a kapitola koţešinová zvířata se 

budou dále členit na podkapitoly věnující se chovu, přepravě, usmrcování a obecnému 
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welfaru zvířat. Vzhledem k událostem roku 2017, kdy byl zakázán chov koţešinových zvířat, 

a to zákonem č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, bude jedna podkapitola patřit právě této novele a jejím důsledkům.  Důleţitou roli 

v oblasti ochrany zvířat hrají instituce, které mimo jiné dohlíţí nad dodrţováním právních 

předpisů. Neodmyslitelnou součástí práce proto bude kapitola institucionální zajištění ochrany 

hospodářských zvířat a dále kapitola pojednávající o odpovědnosti za přestupky a trestné činy 

spáchané fyzickými i právnickými osobami.  

Přínos práce autorka vidí v rozboru zákonných podmínek pro ţivot hospodářských 

a koţešinových zvířat na jednom místě, a to v souvislosti s poţadavky na jejich přirozený 

ţivot ve volné přírodě.  
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1 Historický vývoj právní ochrany zvířat 

 

Člověk a zvíře vedle sebe existovali od nepaměti a jejich vzájemný vztah se vyvíjel. 

Prvotní vztah byl zaloţen na respektu člověka ke zvířeti, neboť člověk se velkých 

a nebezpečných zvířat bál. Postupně, tak jak rostla lidská rozumová vyspělost, se měnil i tento 

vztah. V momentě, kdy se člověk na lovu domluvil, zorganizoval ho a opatřil si k němu 

potřebné nástroje, stává se lovcem a tím, kdo je v tomto vztahu ohroţovatel.
4
 Nutno dodat, ţe 

v této pozici setrvává do dnes.  

Přibliţně před deseti tisíci lety začal člověk zvířata domestikovat
5
. Domestikací 

rozumíme proces osvojování si zvířat člověkem, tedy přeměnu divokého zvířete ve zvíře 

domácí. Probíhala zejména v oblastech, kde byl nedostatek lovné zvěře a mezi první 

domestikovaná zvířata řadíme kozy, ovce, koně, drůbeţ a prasata. Péče o domestikovaná 

zvířata se odvíjela od toho, jak uţitečná zvířata pro člověka byla.
6
 Domestikace probíhá ve 

třech etapách, a to zajetí, ochočení a zdomácnění. Etapa zajetí spočívá především v drţení 

zvířete v ohradě, ochočení je podrobení si zvířete a vyuţití jej ve vlastní prospěch 

a zdomácnění je nejvyšší tzv. „ovládnutí“ druhu, přičemţ dochází k ovlivnění reprodukce 

a do určité míry i ke změně vlastností zvířete ku prospěchu člověka.
7
  

Domestikace byla mezníkem ve vývoji mezi lidmi a zvířaty, který umoţnil nový způsob 

ţivota společnosti. Takové vyuţívání zvířat lidstvem je moţné zkoumat z hlediska historie, 

filozofie, náboţenství a práva.  

1.1 Právní úprava starověku a středověku 

 Mezi nejstarší právní předpisy, které ve svém textu zmiňují zvíře, jsou z doby 

starověku a jsou jimi Zákoník vladaře Urnammua z 21. století př. n. l., Zákony Lipit-Ištara 

z 20. století př. n. l., Zákony z Ešuny z 18. – 19. století př. n. l. a Chammurapiho zákoník 

z 18.  století př. n. l., které řeší především náhradu škody způsobenou zvířetem nebo na 

                                                 

 

4
 VESELOVSKÝ, Z. Člověk a zvíře. Praha: Academia, 2000, ISBN 80-200-0756-3 

5
 Ochočovat, zdomácňovat zvířata, (Nový akademický slovník cizích slov A-Ţ., Praha: Academia, 2007. s. 879, 

ISBN 978-80-200-1351-4. 
6
 WEBSTER, John. Welfare: Ţivotní pohoda zvířat aneb Střízlivé kázání o ráji. 1.vyd. Nadace na 

ochranu zvířat, 1999, s. 4, ISBN 802384086X, 
7
 MAJZLÍK, I. Chov zvířat. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. s. 14, 15, 16 
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zvířeti. V Chammurapiho zákoníku se setkáme s lékařem dobytčete a lékařem osla. Je to první 

zmínka o tom, ţe zvířata byla v případě nemoci podrobena odborné zvěrolékařské péči. Za 

vyléčené zvíře náleţela zvěrolékaři odměna, jestliţe ale zvíře přes snahu zvěrolékaře 

zahynulo, byl naopak povinen zaplatit pětinu ceny zvířete vlastníkovi.
8
 

Ochrana zvířat se sice v zákonech neobjevuje přímo, ale je nutné poukázat na 

postavení zvířete ve společnosti a jeho zapojení do právních vztahů. Starověk a středověk 

byly v nahlíţení na postavení zvířat, jako na subjekty práv a povinností, rozporuplné. 

Objevují se dokumenty, které dokládají, ţe zvíře bylo nadáno odpovědností. Tak je tomu 

například ve starověkém Řecku a Římě, kdy zvířata mohla být dokonce stranou smlouvy. 

Trestní odpovědnost zvířat také zmiňuje Platón ve svém díle Zákony.  

Zvířata, nadána trestní odpovědností, se tedy mohla provinit individuálně nebo 

kolektivně, například zabitím člověka, sodomií, nebo se vymkla tzv. „boţskému řádu.“
9
 

Proces se pak odehrával včetně všech formálních zvyklostí, jakými jsou doručování, souzení 

zvířete v nepřítomnosti, ustanovení obhájce zvířete, umístění zvířete do vyšetřovací vazby 

atp. Soud v rozsudku stanovil takový trest, jaký bylo moţné uloţit člověku. Důleţité je 

zmínit, ţe soud bral v potaz věk a stav odsouzeného. Příkladem je rozsudek vyzývající myši 

k opuštění polí, přičemţ soud v rozsudku zohlednil myši gravidní, staré a nedospělé, které od 

povinnosti oprostil. Za zmínku stojí proces, který se odehrál ve Španělsku v 18. století, který 

ukazuje, ţe trest pro zvíře a pro člověka nemusí být za totéţ jednání stejný. Profesor Komárek 

popisuje případ, kdy došlo k mezalianci mezi mladíkem a oslicí. Soud rozhodoval především 

na základě výpovědí svědků, kteří potvrdili dobrou pověst oslice. Ta vyvázla s trestem 

napomenutí a pár ranami holí, přičemţ mladík byl za své chování popraven.
10

   

I přes četné procesy se zvířaty, které jsou nám dnes ze středověku známy, nelze 

obecně tvrdit, ţe by zvířata byla odpovědná za své jednání. Pořád totiţ ještě existují zdroje, 

které v prvé řadě uvádějí odpovědnost vlastníka zvířete.
11

 Dle profesora Komárka jde spíše 

o pokus Evropy vzít mimolidské tvory váţně a stejně tak s nimi jednat. V této souvislosti 

zmiňuje i Františka z Assisi, který chápal zvířata, rostliny, ale i slunce a vítr jako své bratry 

                                                 

 

8
 BURDA, Zdeněk a Ivana SÝKOROVÁ. Některé významné historické skutečnosti z pohledu vztahů člověk-

zvíře. Zvěrokruh. 2006, (1). 
9
 Prof. Komárek v knize Příroda a kultura uvádí  příklad, kdy kohout snese vejce. 

10
 KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací. Vyd. 2., V nakl. Academia 1., rozš. 

Praha: Academia, 2008. Galileo. s.  285, ISBN 978-80-200-1582-2. 
11

 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost 

(Academia). s. 102, ISBN 978-80-200-2317-9., 
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a neváhal kázat všem bez rozdílu. Nutno dodat, ţe pravděpodobně neexistoval ţádný zákon, 

který by soudní proces se zvířetem nařizoval. Je tedy otázka, proč se procesy odehrávaly 

a jaký měly nakonec smysl. Jedním z důvodů můţe být náboţenská interpretace, kdy za smrt 

člověka Bůh bude volat k odpovědnosti kaţdé zvíře i člověka, nebo potřeba potvrzovat svou 

dominanci nad světem zvířat.  

1.2 Právní úprava novověku 

Ochrana zvířat ve smyslu, jak ji známe dnes, se tak v nejstarších zákonech 

neobjevovala přímo. Aţ v roce 1502 našeho letopočtu lze mluvit o prvním zákoně 

upravujícím ochranu pracovních zvířat, správnou péči o ně a nakládání s nimi, který platil na 

území Osmanské říše.  

Významným se zdá být i irský Zákon proti zapřahávání do pluhu za ocas z roku 1635, 

neboť poprvé označil takové jednání za týrání a pachatele za tento čin právně postihoval. 

O sedm let později ve Spojených státech amerických byl schválen dokument Body of 

Liberties, který obsahoval zákaz krutého nebo tyranského jednání se zvířetem, které slouţí 

potřebám lidu.  

Pro další pokračování je nutné si přiblíţit filozofické smýšlení, které je pro počátek 

novověku typické. Bezpochyby nejvýraznější osobou, je René Descartes, který tvrdil, ţe 

„…kdyţ zvíře, které je bito, naříká, neznamená to více, neţ kdyţ se rozezvučí varhany, u nichţ 

jsme stiskli určitou klávesu….“
12

 Tím došlo k ospravedlnění zneuţívání velkého mnoţství 

zvířat. Descartes, jako zastánce karteziánské metafyziky, řadil zvířata pod substanci hmoty, 

a tudíţ na ně pohlíţí jako na stroje bez sebemenšího intelektu. Zvířata v tomto pohledu nebyla 

schopna cítit bolest, tedy ani trpět a vůbec mít nějaké pocity. Tento karteziánský obrat 

způsobil rozmach vivisekčních experimentů. Jak popisuje očité svědectví P. Singer 

„S dokonalou lhostejností bili psy a posmívali se těm, kteří těchto tvorů litovali, jako kdyby 

psi měli cítit bolest. Říkali, ţe psi jsou hodinové stroje; ţe kdyţ při ranách kňučí, je to jen zvuk 

pérka, kterého se dotknete, ale ţe celé tělo nic necítí. Chudáky zvířata přibili za tlapy 

k prknům a zaţiva je pitvali a sledovali krevní oběh, který byl zajímavým námětem 

                                                 

 

12 KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací. Vyd. 2., V nakl. Academia 1., rozš. 

Praha: Academia, 2008. Galileo. s.  285, ISBN 978-80-200-1582-2. 



7 

 

konverzace.“
13

 Vivisekce byly bez regulace prováděny aţ do roku 1870, kdy byla společností 

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals vydána směrnice, která nařizovala 

pouţití anestezie a přítomnost vyškolené osoby.  

Proti takovému smýšlení se zcela logicky začala vytvářet opozice. Oponentem 

Descarta byl především David Hume, který zvířata vnímal jako bytosti obdařené rozumem 

a myšlením. Od konce 18. století se především mezi vrchní vrstvou obyvatel šíří nevole vůči 

pokusům na zvířatech i vůči špatnému zacházení se zvířaty. Postupně sílí utilitarismus v čele 

s Jeremym Benthanem , který ke zvířatům vzhlíţí s respektem, úctou a laskavostí. Tento směr 

se později stává základem argumentace welfaru zvířat. Výraznou osobností 19. století byl 

Charles Darwin, jehoţ vědecké poznatky v podobnosti mezi člověkem a zvířetem zásadně 

ovlivnily způsob, s jakým se zvířaty zacházíme. Právě Darwinovy poznatky se staly 

předpokladem kodifikace ochrany zvířat.
14

 

První a samostatný zákon zabývající se ochranou zvířat vznikl na území Spojeného 

království roku 1882. Jeho navrhovatelem je Richard Martin, který je označován za prvního 

představitele tzv. welfare zvířat. Zákon An Act to prevent the cruel and improper Treatment 

of Cattle se týkal pouze dobytka. Přesto, navzdory jistým terminologickým problémům, byl 

v roce 1935 rozšířen např. i na medvědy a psy.
15

  Podstatou tohoto zákona bylo, ţe bití, špatné 

zacházení a zneuţívání dobytka bylo přestupkem, za který se ukládal peněţitý trest nebo 

vězení. Se jménem Richarda Martina je spojena i první organizace věnující se ochraně zvířat, 

a to Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Členové organizace kontrolovali jatka 

a podobná zařízení. Jedná se o institut prvních kontrolorů, jeţ své poznatky o týrání nebo 

špatném zacházení se zvířaty oznamovali soudům. Organizace ve Velké Británii stále existuje 

a funguje.
 16

 

V roce 1849 byla provedena významná novela zákona z roku 1835. Ochrana před 

bitím a zneuţíváním se nyní vztahovala jiţ na veškerá zvířata a institut odpovědnosti byl 

vztaţen jak na chovatele, tak na osobu, která se zvířetem špatně zacházela. Zároveň zde byl 

                                                 

 

13
ZÁMEČNÍK, Jan. Pokusy (výzkumy) na zvířatech [online]. In:. [cit. 2017-10-12]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2015/ENS231/um/Pokusy_na_zviratech-prezentace.pdf. 
14

 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost 

(Academia). s. 42, ISBN 978-80-200-2317-9., 

15 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost 

(Academia). s. 97, ISBN 978-80-200-2317-9., 
16

 KOMÁREK, Stanislav. Ochlupení bliţní: zvířata v kulturních kontextech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 

Galileo, sv. 47, s. 221. ISBN 978-80-200-1904-2 
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zaveden zákaz vyuţívání zvířat k boji nebo k zápasům, stejně tak zákaz tyto aktivity 

provozovat.  Významné bylo, ţe se argumentace zákona neodvíjí od bezpečnosti na 

komunikacích nebo od veřejného pořádku, ale poprvé se klade důraz na anatomii zvířete, tedy 

na jeho fyziologické vlastnosti, které ho předurčují k určitým činnostem. Právě díky 

takovému nahlíţení na zvíře, bylo zakázáno vyuţívat psa jako taţné zvíře.  

Rok 1911 byl významný přijetím nového zákona The Protection of Animal Act, který 

na území Velké Británie platil aţ do roku 2006. Nově rozšířil odpovědnost na osoby, které 

umoţnily týrání zvířete provést, a především poskytl stejně širokou ochranu veškerým 

druhům ţivočichům. Nově bylo moţné odebrat zvíře vlastníkovi, stejně tak nechat zvíře 

utratit, je-li mu to ku prospěchu. 

Tendence ochrany zvířat se šířily celou Evropou. Vznikaly zákony a nařízení např. 

v  Itálii, Polsku, Norsku, Rakouská monarchie přijala zákon o ochraně zvířat v roce 1855 

a první ucelený zákon na ochranu zvířat ve Švédsku vyšel v roce 1945.
 17

  

1.2.1 Historie ochrany zvířat na českém území 

Aţ do přijetí první právní normy regulující zacházení se zvířaty, existovala pouze 

morální pravidla, jejichţ dodrţování bylo dobrovolné a nevynutitelné.  Na území Rakouska-

Uherska bylo v roce 1855 vydáno nařízení č. 31/1855 říšského zákoníku, kterým se vydává 

zákonný předpis proti týrání zvířat. Nařízení stanovilo, kdo veřejně pohoršlivým způsobem 

týrá zvířata, bez ohledu na to, zda jsou jeho majetkem, bude za takové chování potrestán. 

Zmocněny k udělení trestů byly politické úřady nebo policejní úřady. Zemská vláda měla 

pravomoc vystupovat proti týrání zvířat, které by se opakovalo často a stávalo se obvyklým, 

příslušnými zákazy. Taková regulace byla na svou dobu velmi pokroková a znamenala základ 

právní ochrany zvířat v českých zemích.  

Poprvé se na území Rakouska-Uherska začaly objevovat spolky zabývající se 

ochranou zvířat, které velmi aktivně vystupovaly proti zneuţívání a špatnému zacházení se 

zvířaty. Významnou úlohy sehrály především v oblasti mravnosti a etiky, neboť působily na 

velmi početné skupiny obyvatelstva. V této době, kdy značný vliv měla i církev, sehrála právě 

i ona neméně významnou roli svými studiemi na téma Člověk a zvíře. Vznikaly zákazy 

týkající se ochrany zvířat proti nepříznivým povětrnostním vlivům, nebo zákazy přeplňování 

                                                 

 

17
 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost 

(Academia). s. 181- 267, ISBN 978-80-200-2317-9., 
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vagónů se zvířaty v případě ţelezničních transportů. Významný byl i zákaz ničení vajec 

a hnízdišť volně ţijících ptáků, lov zvířat pomocí ok a ryb za pouţití třaskavin. 

Po vzniku samostatného Československého státu byly nejdůleţitější vyhlášky z oblasti 

ochrany zvířat převzaty do právního řádu. Byly jimi – vyhláška zemského prezidenta ve 

Slezsku č. 8/1899 (ze dne 7. 1. 1899) se zákazy zlého nakládání se zvířaty, ve znění nařízení 

prezidenta zemské zprávy politické pro Slezsko č. 18/1926 (ze dne 24. 7. 1926), vyhláška 

místodrţitele na Moravě č. 61/1901 (ze dne 5. 11. 1901), kterou se vyhlašují předpisy proti 

týrání zvířat ve znění vyhlášky č. 51/1914 (ze dne 3. 7. 1914), vyhláška místodrţitele pro 

Čechy č. 45/1902 (ze dne 31. 5. 1902) o zamezení týrání zvířat. 

Československo intenzivně pracovalo na novém nařízení o ochraně zvířat proti týrání, 

které bylo nakonec vydáno jako Vládní nařízení 

č. 106/1939  Sb.  (ze  dne  27.  3.  1939),  o ochraně zvířat proti týrání. Konec platnosti 

nařízení byl způsoben dekretem prezidenta republiky, neboť vzhledem k vydání nařízení za 

doby Protektorátu Čech a Moravy, bylo zrušeno jako zákon z doby nesvobody. Nařízení mělo 

na tehdejší poměry velmi logickou strukturu právních norem, které byly psány na základě 

nejnovějších přírodovědeckých poznatků. Upravovalo komplexně způsob vyuţití zvířat při 

práci, pro vědecké a studijní účely, dále také způsoby poráţení zvířat nebo jejich odchyt. 

Za doby okupace nacistickým Německem byla ochrana zvířat po právní stránce na 

relativně vysoké úrovni, neboť se traduje, ţe se se zvířaty zacházelo podstatně lépe neţ 

s lidmi. To lze doloţit poměrně přísnými zákony na ochranu zvířat, které byly přijaty právě 

Nacisty.  Za zmínku stojí také domněnka, ţe Adolf Hitler, Rudolf Hess, Josef Goebbels 

a Heinrich Himmler, reprezentující nacistickou „elitu“, byli vegetariáni.
18

  

 Po druhé světové válce se tehdejší propracovaná úprava ochrany zvířat zrušila. Jedním 

z důvodů bylo také socialistické zemědělství, které ze zvířete fakticky udělalo výrobní 

prostředek. Spolu s Albánií nám bylo vyčítáno, ţe se chováme ke zvířatům necitelně, a to 

nejvíce z celé Evropy. 

Postih za týrání zvířete se v roce 1950 dostal do zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon 

správní, ve znění „…kdo bez rozumného důvodu způsobí zvířeti bolest nebo jiné utrpení, bude 

                                                 

 

18
 BURDA, Zdeněk a Ivana SÝKOROVÁ. Některé významné historické skutečnosti z pohledu vztahů člověk-

zvíře. Zvěrokruh. 2006, (1). 



10 

 

potrestán pokutou do 5.000,-Kč nebo odnětím svobody aţ na sedm dnů.“  Následovalo vládní 

nařízení č. 78/1951 Sb., o trestní pravomoci místních národních výborů, které zmocňovalo 

národní výbory ke stíhání přestupků z oblasti ochrany zvířat proti týrání. Rok 1987 byl 

významný, neboť v jeho průběhu došlo k vydání celkem dvou zákonů, stěţejních pro ochranu 

zvířat. Těmito zákony byly zákon Federálního shromáţdění ČSSR 

č.  87/1987  Sb.,  o  veterinární péči a zákon č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární 

péče ČSR. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči zakázal týrání zvířat ve svém paragrafu 6, 

přičemţ ale dostatečně nevymezil, o jaké chování se v takovém případě jedná. Součástí 

zákona byla moţnost potrestat pachatele, a to napomenutím nebo udělením pokuty. Naproti 

tomu zákon č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČSR vymezoval pravomoc 

projednat přestupky místními národními výbory, které mohly uloţit pokutu za ty méně 

závaţné do výše 200,- Kč. Jinou pravomoc, jakou je dnes například moţnost odebrat zvíře 

majiteli, zákon neobsahoval. Pozdější novelizací zákonem č. 437/1991 Sb., kterým se mění 

a  doplňuje zákon č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČSR, byla pravomoc 

projednávat přestupky svěřena do působnosti okresní nebo městské veterinární správy. 

V roce 1991, a to zákonem Federálního shromáţdění ČSFR 

č.  557/1991  Sb.,  se  mění  trestní zákon č. 140/1961 Sb. Významná změna je ve vymezení 

trestného činu týrání zvířat. §203 výslovně uvádí ,,Kdo týrá zvíře, ačkoli byl za podobný 

přestupek v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden 

rok nebo zákazem činnosti nebo peněţitým trestem.“ Dále „ Kdo utýrá zvíře, bude potrestán 

odnětím svobody aţ na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněţitým trestem. Odnětím 

svobody aţ na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li výše uvedené trestné činy veřejně 

nebo na místě veřejnosti přístupném.“  
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2 Právní úprava ochrany zvířat v mezinárodním a unijním právu 

 

Ochrana zvířat, oproti například ochraně biologické rozmanitosti, se na mezinárodní 

úrovni neřešila s takovou intenzitou a spolupráce v této oblasti měla především regionální 

charakter. Ke změně došlo po 2. světové válce, kdy sílily snahy vytvořit závazný dokument, 

který by se stal podkladem a inspirací pro národní právní řády. Snahy vyvrcholily v přijetí 

Všeobecné deklarace práv zvířete, která byla vyhlášena roku 1978 v Paříţi, přestoţe první její 

znění pochází jiţ z roku 1972. Tato časová prodleva je důkazem, ţe text prošel četnými 

revizemi a formulačními změnami. Ani po té nebyl končený text natolik dobrý, aby byla 

deklarace uvedena v platnost, a proto Mezinárodní liga práv zvířat přijala nový text deklarace 

v roce 1989. Je nutné však dodat, ţe deklarace nemají povahu mezinárodního práva, neboť 

nikdy nebyly přijaty na vládní úrovni.
19

 Nelze tedy mluvit o tom, ţe by snahy zastánců 

ochrany zvířat měly velké úspěchy.  

Mezinárodní právní úprava se podařila vytvořit především na půdě Rady Evropy 

a OSN. OSN se zaměřuje především na ochranu samotné existence zvířat, a to například 

předpisy proti nedovolenému obchodu se zvířaty a zásahu do jejich přirozeného prostředí.
20

 

Naopak předmětem mezinárodních smluv vzešlých z iniciativy Rady Evropy je konkrétní 

ochrana zvířat pokusných, hospodářských, volně ţijících a v zájmovém chovu. Úmluvy Rady 

Evropy jsou klíčové nejen pro samotné státy, ale i pro Evropskou unii, která je signatářem 

drtivé většiny těchto dohod. Sama Evropská unie disponuje řadou komunitárních norem, které 

se ochranou zvířat také zabývají. 

Úmluvy Rady Evropy představuje 5 klíčových dokumentů majících charakter 

tzv.  soft law, tím rozumíme nízkou aţ nulovou závaznost a vynutitelnost těchto dohod, neboť 

neobsahují sankce v případě porušení ani způsob vymáhání povinností. Jsou jimi Evropská 

dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě ze dne 13. prosince 1968 vyhlášená ve 

Sbírce zákonů pod č. 20/2000 Sb. m. s., Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro 

hospodářské účely ze dne 10. března 1976 v ČR vyhlášena ve Sbírce zákonů 

                                                 

 

19
 ZÁSTĚROVÁ, Jana: Nazrál čas k přijetí 3. všeobecné deklarace práv zvířat?, vědecký časopis České 

společnosti pro právo ţivotního prostředí č.14/2004, ISSN 1213-5542, [online]. [cit. 2017-10-21] dostupné na: 

http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_14.pdf 
20

 Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroţenými druhy volně ţijících ţivočichů a rostlin – CITES (č. 572/1992 

Sb.). 
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pod  č.  21/2000  Sb. m. s., Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat ze dne 10. května 

1979, v ČR vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 114/2003 Sb. m. s., Evropská dohodu 

o  ochraně obratlovců pouţívaných pro pokusné a jiné vědecké účely ze dne 18.3.1986 v ČR 

vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 116/2003 Sb. m.s., Evropská dohoda o ochraně zvířat v 

zájmovém chovu ze dne 13.11.1987v ČR vyhlášena ve Sbírce zákonů 

pod  č.  19/2000  Sb.  m.  s.  

Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě z roku 1968 je nejstarší 

úmluvou z oblasti ochrany zvířat Rady Evropy a stanoví minimální standardy ochrany zvířat 

při transportu. Součástí dohody je dodatkový protokol z roku 1979. V roce 2003 bylo potřeba 

dohodu zrevidovat, aby odpovídala novým principům, poznatkům, které se za těch 30 let 

proměnily.  Tato revidovaná verze vstoupila v platnost v roce 2006. Podstatou dohody je 

zajistit zvířatům takovou přepravu, která zajistí jejich pohodu a zdraví. Jsou zde upraveny 

minimální standardy na krmení, napájení, ventilaci, nakládání a vykládání zvířat a jiné. 

Dohoda má širokou působnost, vztahuje se nejen na savce, ale i na ptactvo a studenokrevné 

ţivočichy. Přeprava ve smyslu úmluvy je mezinárodní, tedy jakýkoli přeshraniční přesun delší 

jak 50 km. 

Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely byla přijata 

v roce 1976, avšak v platnost vstoupila o dva roky později a její součástí je od roku 1992 

pozměňovací protokol. Obsahem této dohody jsou především ustanovení týkající se výţivy, 

ustájení a ošetřování zvířat, která jsou chována za účelem vlny, potravin, kůţe. 

Úmluva se  věnuje ochraně zvířat především ve smyslu zabránit jejich zbytečnému utrpení, 

poranění. Cílem ochrany je zajistit takové podmínky, které reflektují potřeby zvířat jak 

fyziologické, tak etologické, a to dle získaných vědeckých poznatků. 

Evropská dohoda o ochraně jatečních zvířat byla vyhlášena v roce 1979, avšak na 

platnost čekala další 3 roky.  Dohoda se zaměřuje na přehánění, přechovávání, 

omračování  a poráţení lichokopytníků, přeţvýkavců, prasat, králíků a drůbeţe. Smyslem 

dohody je vytvořit obecné podmínky pro poráţení, které jsou v rámci moţností co nejšetrnější 

z hlediska utrpení a bolesti. Dohoda tak výslovně zakazuje zvířata bít, drtit jim ocas nebo je 
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kopat.
21

 Dohoda také vytváří právní základ pro poráţky, které se konají pro potřeby 

náboţenských rituálů. 

Výše tři zmíněné dohody jsou v této práci klíčové, neboť se týkají především 

hospodářských zvířat. Pro ucelený přehled a významnost dohod v právu autorka rozebere 

ještě následující dohody, které se ale jiţ zaměřují na jiné skupiny zvířat. 

Evropská dohoda o ochraně obratlovců pouţívaných pro pokusné a jiné vědecké účely 

ze dne 18. března 1986 vstoupila v platnost roku 1991. Pozměňovací protokol byl přijat 

v roce 1998, ovšem platit začal aţ v roce 2005. Dohoda se týká ochrany zvířat, která jsou 

vyuţívána k vědeckým účelům. Jde především o předcházení utrpení, bolesti, úzkosti a také 

o  omezení vyuţívání zvířat k vědeckým pokusům. Dohoda například stanoví, je-li to moţné, 

měly by být namísto zvířat vyuţity jiné alternativy. Je potřeba zmínit, ţe pokusným zvířetem 

se rozumí jakýkoli obratlovec mimo člověka, včetně volně ţijících zvířat a larválních forem, 

na rozdíl od fetálních a embryonálních forem.
22

 Pokusy na zvířatech mohou být prováděny 

pro taxativně vymezený účel, a těmi jsou prevence a léčba nemocí, výroba léků, vědecký 

výzkum, soudní vyšetřování.
23

 Pro pokusy slouţí myši, potkani, morčata, psi, kočky 

a  křepelky, které pocházejí z registrovaných chovů.
24

 Kaţdý stát můţe tyto pokusné druhy 

zvířat rozšířit, jestliţe je reálné, ţe bude dodáván dostatečný počet těchto zvířat. Při provádění 

pokusů je nutné brát zřetel na základní zásady stanovené úmluvou, které slouţí jako 

minimální standardy a je na signatářských státech, zda přijmou standardy přísnější. 

Rozumíme tím například pouţívání anestezie, přechovávání pokusných zvířat v klecích 

o  minimální výměře, v určitě teplotě a dobu karantény. 

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu je nejmladší úmluvou 

Rady  Evropy sepsanou v roce 1987, která vešla v platnost roku 1992. Úmluva upravuje 

podmínky zvířat drţených v zájmových chovech. „Zvířetem v zájmových chovech se rozumí 

kaţdé zvíře drţené či určené k drţení člověkem, zejména v jeho domácnosti, pro jeho potěšení 

a jako společník.“
25

 Základními zásadami úmluvy jsou nepůsobit zvířeti zbytečně bolest, 

utrpení nebo úzkost a zákaz opuštění zvířete v zájmovém chovu.
26

 Dále je stanoveno, ţe 

                                                 

 

21
 čl. 5 odst. 1 a 2 Evropské dohody o ochraně jatečných zvířat 

22
 čl. 1 odst. 2 písm. a) Evropské dohody o ochraně obratlovců pouţívaných pro pokusné a jiné vědecké účely 

23
 čl. 2 Evropské dohody o ochraně obratlovců pouţívaných pro pokusné a jiné vědecké účely 

24
 čl. 21 Evropské dohody o ochraně obratlovců pouţívaných pro pokusné a jiné vědecké účely 

25
  viz čl. 1 odst. 1 Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu 

26
  viz čl. 3 odst. 1 a 2 Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu 
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osoba, která má zvíře v drţení nebo která se ujala péče o něj, je odpovědná za jeho zdraví 

a  dobrý stav. O zvíře v zájmovém chovu je třeba pečovat, a to především poskytovat mu 

dostatečné mnoţství krmiva a vody, pohybu, učinit veškerá opatření k zamezení jeho úniku. 

Zvíře nelze drţet v zájmovém chovu, jestliţe není schopné se adaptovat v zajetí.
27

 

Proces harmonizace právních předpisů smluvních státu v oblasti ochrany zvířat měl 

a  stále má za cíl sjednotit minimální standardy ochrany a welfare zvířat. EU nejen ţe sama 

předpisy aktivně vytváří, ale je také signatářem mnoha dohod, které vznikly na půdě Rady 

Evropy. Mnoho poţadavků z těchto mezinárodních úmluv bylo transponováno do unijního 

práva formou směrnic a nařízení, a některé se vzhledem ke své důleţitosti dostaly do 

primárních pramenů unijního práva. 

Mezi jeden z prvních primárních
28

 komunitárních pramenů práva řadíme evropskou 

Deklaraci o ochraně zvířat a péči o ně v Evropském společenství, která vznikla jiţ v roce 1992 

a byla připojena k Maastrichtské smlouvě o Evropské Unii.  Jednalo se však o nezávaznou 

deklaraci, která měla stanovit základní rámec pro vytvoření sekundárních právních aktů. 

Deklarace stanovila povinnost členským státům, ale i evropským institucím, aby při vytváření 

unijních předpisů braly ohled právě na ochranu zvířat. V roce 1999 došlo k vydání Protokolu 

33 o ochraně a dobrých ţivotních podmínkách zvířat, který byl součástí Amsterodamské 

smlouvy
29

 a který předznamenal základní znění čl. 13 SFEU.
30

  

Zásadním právním předpisem je Smlouva o fungování Evropské unie
31

. Klíčovým je 

právě čl. 13, jenţ zní „Při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, 

rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují 

Unie a členské státy plně poţadavky na dobré ţivotní podmínky zvířat jako vnímajících 

bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené 

zejména s náboţenskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím.“ Významné 

                                                 

 

27
  viz čl. 3 odst. 3 písm. b) Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu 

28
  Primárním právem rozumíme zejména zakládající listiny, jakoţ i smlouvy, které tyto smlouvy mění či 

doplňují, i veškeré přílohy zakládajících smluv, tedy protokoly a prohlášení. Primárním právem jsou také 

smlouvy o přistoupení členských států. (více viz Tichy, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R.: 

Evropské právo, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2004) 
29

 Amsterodamská smlouva byla přijata na zasedání Evropské rady v Amsterodamu ve dnech 16–17. června 

1997, v platnost vstoupila 1. května 1999. 
30

 MÜLLEROVÁ, Hana., STEJSKAL, Vojtěch.: Ochrana zvířat v právu. 1. Vydání, Praha, Nakladatelství 

Academia, 2013, s. 164 - 174, ISBN 978-80-200-2317-9   
31

 Smlouva o fungování Evropské unie ze dne 25. března 1957, konsolidované znění bylo vydané 

v Úředním věstníku Evropské unie pod č. 2012/C 326/01 
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jsou také čl. 38 aţ 44, které hovoří o společné zemědělské politice týkající se mimo jiné i trhu 

s ţivočišnými produkty. Nakonec čl. 168 pojednává o ochraně zvířat před nakaţlivými 

nemocemi. 

Sekundární
32

 unijní předpisy můţeme rozdělit na směrnice a nařízení, které se od sebe 

liší přímou vynutitelností a aplikovatelností. Pro nařízení, které je v členských státech přímo 

závazné a platí v celém svém rozsahu v celé EU, není potřeba členským státem přijímat ţádný 

vnitrostátní předpis.
 33

 Známe například nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během 

přepravy a souvisejících činností, přepravu ţivých obratlovců v rámci EU, nařízení Rady (ES) 

č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek, které stanoví poţadavky pro zastávky 

při přepravě a další kritéria pro ochranu zvířat, nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně 

zvířat při usmrcování. 

Dalšími prameny sekundárního práva EU jsou směrnice, které stanoví cíl, jehoţ je 

potřeba dosáhnout. Je ponecháno na členských státech, jak příslušné vnitrostátní zákony 

formulují a jak dosáhnou poţadovaných cílů.
 34

 S ohledem na zaměření práce se jedná 

například o směrnici Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, 

směrnice Rady 1999/74/ES, kterou se stanoví minimální poţadavky na ochranu nosnic, 

směrnice Komise 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov nosnic a směrnice 

Rady  2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso. Směrnice 

Rady 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální poţadavky pro ochranu prasat. Směrnice 

Rady 2008/119/ES, kterou se stanoví minimální poţadavky pro ochranu telat. 

                                                 

 

32
 Sekundární právní akty jsou nařízení, směrnice, stanoviska, doporučení a rozhodnutí, které musejí být 

v souladu s primárními právními akt, coţ demonstruje i jejich niţší právní sílu (více viz Tichy, L., Arnold, R., 

Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R.: Evropské právo, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2004). 
33

 Nařízení, směrnice a další právní akty. Europa.eu [online]. [cit. 2017-10-21]. Dostupné z: 

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_cs 
34 

Nařízení, směrnice a další právní akty. Europa.eu [online]. [cit. 2017-10-21]. Dostupné z: 

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_cs 
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3 Vnitrostátní právní úprava ochrany zvířat a základní pojmy 

3.1 Vnitrostátní právní úprava 

Český právní řád ve svých ústavních dokumentech nemá zakotvenou ochranu zvířat 

explicitně, jako je tomu například v německé ústavě, lze však vycházet ze čl. 7 Ústavy České 

republiky, který stanovuje: „Stát dbá o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství.“
35

 a dále Listina základních práv a pak v čl. 35 odst. 3 říká, ţe „Při 

výkonu svých práv nikdo nesmí ohroţovat ani poškozovat ţivotní prostředí, přírodní zdroje, 

druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“
36

 Ochrana 

zvířat je ale předmětem mnoha právních předpisů. 

Vnitrostátní právní úpravu ochrany zvířat můţeme rozdělit do dvou kategorií, a to na 

ochranu přímou a nepřímou. Přímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje předpisy, které 

zakazují a postihují týrání zvířat. Oproti tomu nepřímá ochrana se týká předpisů, které 

upravují zacházení se zvířaty. 

 V roce 1992 byl Českou národní radou schválen zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, jenţ představuje přímou ochranu všech obratlovců.
37

 Tento zákon upravuje 

ochranu zvířat proti týrání, přičemţ je nutné si uvědomit, ţe taková oblast nelze upravit pouze 

jedním zákonem. Týrání zvířat zasahuje do několika odvětví práva, a to především práva 

správního, trestního i občanského, a tak se k této problematice vtahují i jiné právní předpisy, 

které mají charakter nepřímé ochrany. Jsou jimi například 

zákon  č.  166/1999  Sb.,  o  veterinární péči., zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon 

č.  99/2004 Sb., o rybářství. Mezi právní předpisy, které se, byť jen okrajově, zmiňují 

o  ochraně zvířat, řadíme například i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 

č.  40/2009 Sb., trestní zákoník. 

                                                 

 

35
 Článek 7 Ústavního zákona č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

36
 Článek 35 odst. 3 Ústavního zákona č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. 
37

 DAMOHORSKÝ, M. (ed.). Právo ţivotního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-

7179-498-1. Str. 341 
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Zákon na ochranu zvířat proti týrání je stěţejním předpisem v této oblasti.
38

 

Nalezneme v něm mnoho principů, které mají původ v mezinárodním právu.  

 Princip vysoké hodnoty zvířat, kdy je zvíře povaţováno za nenahraditelnou součást 

našeho ekosystému a zároveň také existence ţivota. Od toho se odvíjí právě určení 

hodnoty zvířete, které se nesmí omezit pouze na uţitečnost zvířete pro člověka 

 Princip péče, který stanoví, ţe je důleţité brát ohled na některé domestikované druhy, 

neboť díky jejich změně by nebyly schopné přeţít ve volné přírodě, a tak je člověk 

povinen se o takové druhy důstojně postarat. 

 Princip sniţování utrpení. 

 Princip zákazu usmrcení bez zákonného důvodu, který vylučuje zabití zvířete ze 

svévole. 

 Princip respektování přirozených potřeb zvířat, který se do popředí dostává především 

při chovu zvířat, kde je nutné poskytnout zvířeti takové podmínky, které reflektují 

jeho biologické a etologické potřeby. 

 Princip odpovědnosti chovatele je stěţejní v případě náhrad za způsobené škody. 

 Princip odbornosti a kvalifikace, kdy zákon jasně vyjmenovává pravomoci 

a  působnosti jednotlivých sloţek, která jsou tímto zmocněny k rozhodování 

v některých záleţitostech. 

 Princip subsidiarity vyuţití zvířete, který apeluje na vyuţívání alternativ pro pokusy 

a  zvíře připouští aţ jako poslední moţnost. 

 Princip transparentnosti, jeţ se uplatňuje vůči veřejnosti prostřednictvím informační 

povinnosti.  

Účelem zákona je především chránit zvířata před usmrcováním bez důvodu, 

poškozováním a týráním, a to bylo-li to způsobeno úmyslně nebo nedbalostně. §5 ještě 

doplňuje, ţe zvíře nesmí být usmrceno bezdůvodně. Důvody, pro které je moţné zvíře usmrtit 

stanoví vyhláška ministerstva. 

Zákon celkově prošel 15 novelizacemi. Nejčastější změnou byla úprava pojmu týrání, 

specifikování pravidel chovu a ochrany hospodářských zvířat, regulace pokusů na zvířatech 

a  správní přestupky. Četná novelizace také pramení ze skutečnosti, ţe Česká republika, jako 

                                                 

 

38
 TUHÁČEK, Miloš a Jitka JELÍNKOVÁ. Právo ţivotního prostředí: praktický průvodce. Praha: Grada, 2015. 

Právo pro kaţdého (Grada). ISBN 978-80-247-5464-2. Str. 134 



18 

 

člen Evropského Společenství, musela ve svém právním řádu reflektovat evropskou 

legislativu. Právě tzv. Euronovela (zákon č. 77/2004 Sb.), jeţ je účinná od 1. března 2004, 

zapříčinila rozsáhlé změny v zákoně. Do zákona č.  246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, byla přijata komplexní úprava ochrany zvířat při přepravě, ochrana pokusných zvířat 

a  v neposlední řadě také úprava ochrany hospodářských zvířat.  

Podzákonné právní předpisy mají v oblasti ochrany zvířat také své místo, neboť 

prostřednictvím vyhlášek dochází ke konkretizaci zákonů. Mezi nejvýznamnější takové 

předpisy řadíme vyhlášku č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu 

hospodářských zvířat, vyhlášku č. 418/2012 Sb. o ochraně zvířat při usmrcování, 

vyhlášku  č.  346/2006 Sb., o stanovení bliţších podmínek chovu a drezúry zvířat, 

vyhlášku  č.  3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat 

proti týrání, vyhlášku č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. 

3.2 Základní pojmy 

Vzhledem k častému výskytu určitých termínů, povaţuje autorka za podstatné si je na 

začátku práce vysvětlit. Jejich definice pocházejí ze zákona a v tom smyslu je třeba s nimi 

pracovat. 

3.2.1  Zvíře  

Zákon na ochranu zvířat proti týrání vymezil zvíře jako ţivého tvora schopného na 

různé úrovni pociťovat bolest, přičemţ si zasluhuje péči a ochranu ze strany člověka. 

Zvířetem rozumí kaţdého ţivého obratlovce, kromě člověka, nikoli však plod nebo embryo.
39

 

Za zvíře se tak nebude povaţovat hmyz nebo plţi a další ti, kteří se řadí mezi bezobratlé. 

Někomu se také můţe zdát, ţe si výše uvedené paragrafy odporují, neboť není jisté, zda jsou 

všichni bezobratlí schopni cítit bolest.
40

 Je tedy nasnadě se domnívat, ţe se takové vymezení 

bude měnit v závislosti na vědeckých poznatcích.    

S pojmem zvíře pracuje i občanský zákoník, kde prošel výraznou změnou. 

Občanský  zákoník č. 40/1964 Sb., zahrnoval zvíře pod pojem věc. Nový občanský zákoník 

č.  89/2012 Sb., stanoví, ţe ţivé zvíře má zvláštní hodnotu jakoţto smysly nadaný tvor, proto 

                                                 

 

39
 DAMOHORSKÝ, M. (ed.). Právo ţivotního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-

7179-498-1. Str. 341 
40

 WEBSTER, J. Ţivotní pohoda zvířat: kulhání k Ráji: praktický přístup k nápravě problému naší 

vlády nad zvířaty. 1. vyd. Praha: Práh, 2009, s. 12-18, ISBN 978-80-7252-264-4 
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se na něj pouţije ustanovení o věcech pouze v takovém rozsahu, který neodporuje jeho 

povaze. Lze mít za to, ţe se ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., vztahuje i na 

bezobratlé, kteří jsou schopni vnímat bolest.   Za věc se bude povaţovat pouze mrtvé zvíře.
41

  

Zvíře je obsaţeno v řadě dalších právních předpisů, které tento pojem ještě dále 

specifikují skrz jednotlivé kategorie zvířat, a to na zvířata hospodářská, v zájmovém chovu 

a  pokusná, kdy kaţdá kategorie má své zvláštnosti, kterým se budu věnovat na dalších 

stránkách práce. 

Velmi často se v zákoně setkáme s pojmem ţivočich, který je potřeba odlišit od pojmu 

zvíře. Definici nalezneme v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ten říká, ţe 

volně ţijící ţivočich je ten, který se v přírodě udrţuje samovolně, přičemţ se jím také rozumí 

všechna vývojová stádia jedince. Volně ţijícím ţivočichem tedy není jedinec 

domestikovaného druhu, který zdivočel.
42

 Jedná se o pojem, který je nadřazen pojmu zvíře, 

a  je tedy i obecnější. Zahrnuje v sobě i bezobratlé ţivočichy a vztahuje se i na mrtvá zvířata. 

Nejčastěji se s pojmem ţivočich setkáme v oblasti ochrany ţivočišných druhů, naopak pojem 

zvíře souvisí hlavně s ochranou jednotlivých druhů zvířat a péčí o ně. 

Zákon o č. 449/2001 Sb., o myslivosti, hovoří o pojmu zvěř. Definuje ji jako 

,,obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně ţijících ţivočichů“ 

Jedná se o speciální pojem vytvořen přímo pro účely myslivosti a mohou pod něj spadat 

zvířata hospodářská, chovaná v zájmovém chovu nebo volně ţijící. 

Je potřeba od sebe jednotlivé pojmy – zvíře, ţivočich, zvěř nebo hospodářské zvíře 

odlišovat. Přestoţe jsou v určitých aspektech totoţné, v jiných se od sebe diametrálně liší. 

Význam v odlišnosti je zřetelný v trestním zákoníku, který u skutkové podstaty týrání zvířat 

uvádí jako hmotný předmět útoku zvíře v pojetí zákona na ochranu zvířat proti týrání.
43

 

Vzhledem k tomu, co autorka uvedla výše, lze dovodit, ţe se nelze dopustit trestného činu na 

bezobratlých, tedy například na včelách.
44

 Oproti tomu skutková podstata trestného činu 

šíření nakaţlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně 

                                                 

 

41
 TUHÁČEK, Miloš a Jitka JELÍNKOVÁ. Právo ţivotního prostředí: praktický průvodce. Praha: Grada, 2015. 

Právo pro kaţdého (Grada). ISBN 978-80-247-5464-2. Str. 134 
42

 § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
43

 § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
44

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 3010- 2011, ISBN 978-80-

7400-428-5 
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ţijících ţivočichů bude vycházet právě z definice uvedené ve veterinárním zákoně
45

. Ten 

hospodářskými zvířaty rozumí „zvířata vyuţívaná převáţně k chovu, výkrmu, práci a jiným 

hospodářským účelům.“ Mezi ně tak demonstrativně řadí prasata, ovce, koně, koţešinová 

zvířata a právě i výše zmíněné včely.  

3.2.2 Týrání 

V platném znění zákona na ochranu zvířat proti týrání je klíčový právě pojem týrání, 

který obsahuje demonstrativní výčet jednání, které se za týrání povaţuje. Fakt, ţe je výčet 

pouze demonstrativní, dokazuje zbytková klauzule, která umoţňuje za týrání označit zákonem 

nedovolené jednání, v jehoţ důsledku došlo k utrpení zvířete.
46

 

Za týrání se například povaţuje nucení zvířete k výkonům, které neodpovídají jeho 

fyzickému stavu, biologickým schopnostem nebo prokazatelně překračují jeho síly, 

omezování výţivy zvířete nebo podávání takové výţivy, která mu způsobuje utrpení, cvičení 

zvíře na jiném zvířeti, s výjimkou výcviku loveckých dravců, podávávání zvířatům 

veterinární léčiva bez souhlasu kvalifikované osoby, usmrcení zvířete způsobem působícím 

mu nepřiměřenou bolest nebo utrpení, nepřeměření vystavování stresu nebo jiným 

biologickým a fyzikálním vlivům, zasahování do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje 

bolestivost nebo poškozuje matku a mládě, vázání nebo omezování zvířete prostředky, které 

způsobují bolest nebo poranění, opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit. V tomto směru 

se  vyjádřil i Městský soud v Praze, podle kterého k týrání hospodářských zvířat nedochází, 

uniknou-li chovateli, i opakovaně, v důsledku jeho opomenutí.
47

 

U některých způsobů týrání je nutná bliţší specifikace v prováděcích předpisech. Jako 

příklad lze uvést chov v nevhodných podmínkách. Vhodné podmínky jsou obecný a široký 

pojem, který blíţe vymezí např. vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro 

ochranu hospodářských zvířat a podobně. 

Ve výjimečných situacích můţe dojít k tomu, ţe jednání, které lze za týrání 

jednoznačně označit, týráním nebude. To především v naléhavých situacích týkajících 

se  záchrany ţivota lidí nebo zvířat, kdy převáţí zájem na záchraně takového ţivota před 

                                                 

 

45
 § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

46
 § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

47
 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 9 Ca 299. 
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způsobeným utrpením. Typicky se jedná o případy, kdy se lidský ţivot nadřazuje ţivotu 

zvířete.
48

 

3.2.3 Usmrcování 

 Právní úprava ochrany při usmrcování zvířat je v nařízení Rady ES č. 1099/2009, 

v druhé části zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a v prováděcí 

vyhlášce  č.  418/2012 Sb. 

Zvíře, se dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, nesmí usmrtit bezdůvodně. Důvody 

usmrcení zákon taxativně vyjmenovává.
49

 Patří sem například vyuţití produktů zvířete 

z důvodu produkce potravin, vlny, kůţe nebo jiných produktů, slabost, nevyléčitelná nemoc, 

stáří nebo celkové vyčerpání zvířete, pokud by další přeţívání bylo spojeno s trvalým 

utrpením, bezprostřední ohroţení člověka zvířetem nebo nařízení veterinárního opatření 

z důvodu např. ochrany před nákazou.  

Utracení je oprávněn provést veterinární lékař nebo zletilá osoba pod dohledem 

veterinárního lékaře nebo osoba odborně způsobilá k provádění pokusů na zvířatech, přičemţ 

při usmrcení musí vţdy vycházet z přesvědčení, ţe je zvíře dle prokazatelných příznaků 

mrtvé. 

Zákonodárci povaţovali za nutné v zákoně vymezit, které metody usmrcení zvířat jsou 

zakázané, neboť přinášejí zvířeti zbytečný stres a utrpení. Zakázáno je především usmrtit 

zvíře utopením, udušením, pouţitím přípravků, které zvíře neuvedou do patřičného stádia 

znecitlivění, a nemusí tak způsobit následnou smrt. Zakázáno je dále ubodání nebo ubití 

zvířete, pouţití elektrického proudu a konečně pouţití lepů a prostředků, které zvířeti 

dlouhodobě znemoţňují pohyb, a ke smrti tak dojde v důsledku nedostatku potravin nebo 

jiných metabolických poruch.
50

 

Za stěţejní novelizaci pro tuto práci autorka povaţuje zákon č. 255/2017 Sb., ze dne 

20. 7. 2017, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tímto 

zákonem dochází k vloţení nového odstavce 7 do §5, který stanoví úplný zákaz chovu 
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 MÜLLEROVÁ, Hana a Vojtěch STEJSKAL. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost 

(Academia). s. 318- 319, ISBN 978-80-200-2317-9., 
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 §5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
50

 § 5 odst. 5) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
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a  usmrcování zvířat výhradně nebo převáţně za účelem získání koţešin. Podrobněji 

v kapitole pojednávající přímo o dané novelizaci. 

Zákon ještě rozlišuje termín poráţka a utracení, které povaţuje za speciální případy 

usmrcení. Podobně, jako je tomu v případě usmrcování zvířat, při poráţení zvířat musí být 

přítomna způsobilá osoba, která má k takovému úkonu náleţité znalosti a zkušenosti. 

Poraţení zvířete je moţné provést tehdy, je-li zvíře zraněné, nemocné nebo vyčerpané, 

a  nesmí být prováděn způsobem, který by odpovídal nějaké formě týrání. 

3.2.4 Porážení zvířat na jatkách 

Zákon o ochraně zvířat proti týrání povaţuje poráţku za speciální případ usmrcení. 

Jedná se o usmrcení jatečního zvířete, jehoţ účelem je vyuţití ţivočišných produktů.
51

 

Přičemţ jatečné zvíře je hospodářské zvíře, které je určeno k poráţce a jehoţ maso je určeno 

pro výţivu lidí. Samotná poráţka musí probíhat podle předpisů, aby zvíře nebylo vystaveno 

zbytečnému stresu a utrpení. Pro přepravu je klíčové Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně 

zvířat během přepravy. Jakmile je zvíře dopraveno na místo určené k poráţce, mělo by být co 

nejdříve poraţeno. Je nutné dbát jejich přirozených instinktů a zacházet s nimi šetrně. Jsou 

zakázány jakékoli způsoby bití, tlaku na citlivá místa, zvedat a tahat zvíře nepřiměřeným 

způsobem. 

Znehybnění zvířete před omráčení je u některých technik omračování důleţitá součást. 

Je nutné si ale uvědomit, ţe znehybnění působí zvířeti nadměrný stres a úzkost, a je proto 

důleţité provést omráčení co nejdříve po znehybnění. Jsou zakázány metody znehybnění, jako 

je zavěšení zvířete při vědomí do mechanického zařízení, přetětím míchy noţem, svázáním 

končetin.  

Omračovací zařízení, kterým jsou například elektrické omračovací kleště a oxid 

uhličitý, lze pouţít například na kozy, koně, králíky, skot a prasata. Právě prasata se nejčastěji 

omračují v komoře s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Komora musí být postavena tak, 

aby nedocházelo ke zraněním mezi zvířaty navzájem a aby měla prostor na rovné stání do 

okamţiku ztráty vědomí. Speciálně pro prasata platí, ţe komora musí být osvětlena, aby na 

sebe prasat viděla. Jakmile dojde k omráčení všech zvířat v komoře, provede se kontrola 

omráčení. Posoudí se stav vědomí, tedy jak je zvíře schopno cítit emoce a jak se můţe 
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pohybovat. Jestliţe zvíře nereaguje na ţádné podněty, nehýbe se a nevykazuje ţádné známky 

citlivosti, je omráčené.
52

 Pak dochází k vykrvení. 

Pokud se na jatkách ročně porazí více neţ jeden tisíc savců nebo sto padesát tisíc 

ptáků nebo králíku, provozovatel chovu musí jmenovat osobu zodpovědnou za řádné 

zacházení se zvířaty. Taková osoba je povinna postupovat dle 

Nařízení  Rady  (ES)  č.  1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování a dohlíţí na zacházení se 

zvířaty na jatkách, kontroluje počet usmrcovaných zvířat za hodinu, pouţití omračovacích 

prostředků nebo kapacitu prostoru na ustájení zvířat. 

Dle Českého statistického úřadu bylo za období leden aţ srpen 2017 poraţeno kolem 

dvou milionů kusů dobytka. Jen prasat bylo 1 549 750 ks. Nejméně se porazilo koní, a to 

54  kusů. 
53

 

3.2.5 Porážení zvířat pro potřeby církví a náboženských společností 

 Podmínky a pravidla pro tzv. rituální poráţky jsou stanoveny nařízením o ochraně 

zvířat při usmrcování, Je potřeba mít na paměti také zákon na ochranu zvířat proti týrání. 

Porazit zvíře tímto způsobem jde na základě udělení výjimky církvi, která splňuje poţadavky 

zákona o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností. 

Výjimku udělí Ministerstvo zemědělství na dobu jednoho roku, přičemţ stanoví, ţe poráţka 

můţe být provedena pouze na jatkách a osobou k tomu odborně vyškolenou. To z toho 

důvodu, aby nedocházelo ke zbytečnému utrpení nebo příliš krutému zacházení. Podstata 

takové poráţky spočívá v tom, ţe zvířata nejsou omráčena a za jejich plné citlivosti a vědomí 

se rovnou vykrví.  Nejčastěji dochází k takovým poráţkám v islámském a ţidovském 

náboţenství pro „halal“
54

 a“ košér“
55

 maso. 
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3.2.6 Utrácení zvířat 

Jak jiţ bylo řečeno výše, jedná se o druh usmrcování, který je v zákoně na ochranu 

zvířat proti týrání v § 3 písm. p) upraven jako „usmrcení zvířete, pokud moţno bezbolestně, 

stanovenými veterinárními prostředky a vybavením, provedené veterinárním lékařem, nebo 

osobou pod jeho kontrolou.“ Oproti poráţce se liší v tom, ţe nedochází k získání uţitku 

ze  zvířete po jeho smrti. Utracení se volí v případě, kdy není moţné zvíře porazit, ať jiţ 

z důvodu hygienických nebo veterinárních.  
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4 Právní ochrana hospodářských zvířat 

 

Termín hospodářské zvíře se nachází v několika zákonech a není vţdy pojímán 

jednotně. Nalezneme ho například v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v zákoně 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání a v zákoně č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. 

Veterinární zákon hospodářskými zvířaty rozumí „zvířata vyuţívaná převáţně k chovu, 

výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli 

a  jejich kříţenci, drůbeţ, běţci, králíci, koţešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby 

a  jiní vodní ţivočichové, včely a včelstva.“ Na tuto definici odkazuje i zákon o ekologickém 

zemědělství.
56

 Naproti tomu plemenářský zákon
57

 pracuje s termínem hospodářské zvíře 

následovně „plemennými zvířaty (u drůbeţe a plemenných ryb i populacemi, u včel i včelstvy) 

vyjmenovaná hospodářská zvířata, která jsou evidována v plemenné knize (u drůbeţe, 

plemenných ryb a včel i v plemenářské evidenci).“ Tyto dva předpisy tak shodně hovoří 

o  hospodářském zvířeti jako o obratlovci i bezobratlém, které je určeno především 

k získávání ţivočišných produktů. 

Klíčový je zákon na ochranu zvířat proti týrání. Ten přináší následující definici 

hospodářského zvířete „zvířata chovaná pro produkci ţivočišných produktů, vlny, kůţe nebo 

koţešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, 

ovce, kozy, koně, osly a jejich kříţence, drůbeţ, králíky, koţešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata 

ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací 

nebo nových genetických kombinací.“
58

Tento zákon chrání před týráním pouze 

obratlovce,  to  uţ mimo jiné bylo zmíněno v kapitole šesté. Přesto je potřeba z tohoto pojmu 

vycházet i  pro definici hospodářského zvířete, neboť záleţí na účelu chovu takového 

zvířete.
59

 Můţe tak dojít k situaci, ţe na totéţ zvíře se bude pohlíţet jako na zvíře 
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hospodářské, tak na zvíře chované v zájmovém chovu, pokusné nebo volně ţijící. Klíčové je, 

zda chovatel zvíře vyuţívá z důvodu hospodářského uţitku.  

4.1 Chov a welfare hospodářských zvířat 

Chovem zvířat rozumíme takové jednání „při kterém jsou vyuţívány chovatelské 

metody, při nichţ jsou hospodářská zvířata chována v takových počtech 

nebo  hustotě,  nebo  za  takových podmínek, nebo na takové úrovni produkce, ţe jejich zdraví 

a ţivotní pohoda závisejí na častém dohledu člověka.“
60

 Chovatel je pak právnická nebo 

fyzická osoba, u které je zvíře drţeno dočasně nebo trvale. Chovatel ale se zvířaty 

neobchoduje ani neprovozuje jatka.
61

  

Chov zvířat, jak jiţ bylo zmíněno v kapitole historie, úzce souvisí s domestikací, která 

započala přibliţně před deseti tisíci lety. V současné době, převáţně s tématem ochrany zvířat 

a nárůstem ţivočišné produkce, směřuje pozornost směrem k velkochovům. Ty začaly vznikat 

převáţně v USA, a to na počátku 20. let 20. století. V Evropě k nárůstu velkochovů dochází 

později přibliţně o 20 let. Důvodem byla zvyšující se poptávka po ţivočišných 

produktech,  jejichţ spotřeba strmě narůstala. Pro demonstraci spotřeby masa je vhodná 

tabulka č.  1  v  příloze. 

 Z tabulky je jasně patrné, jak se spotřeba neustále zvyšuje. Tento trend však není 

vlastní pouze České republice, ale celému světu. Dle provedených průzkumů celosvětová 

spotřeba kuřecího masa v období od 1961 do 2005 vzrostla čtyřikrát a spotřeba vepřového 

masa na jednoho obyvatele se zdvojnásobila.
62

 

 

Nutno připomenout, ţe se nejedná pouze o masné výrobky, výrazný nárůst spotřeby 

lze pozorovat i u jiných produktů, především na vejcích, mléku a sýru. Princip velkochovu 

byl stejný jako v jiných továrnách. Klíčový byl především zisk, uţitek a co nejmenší výrobní 

náklady. Takto se do původní vestavby velkochovů umisťovalo stále více zvířat, a jejich 

ţivotní podmínky se v tomto důsledky neustále zhoršovaly. Není proto divu, ţe cíl co nejvyšší 

produkce jde ruku v ruce s nedodrţováním podmínek pro chov zvířat. Do té doby to byly 

především etické tendence o vznik předpisů upravující základní ochranu zvířat, avšak v  roce 
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1964 došlo k prolomení na poli ochrany hospodářských zvířat. Vydáním Knihy „Animal 

Machine“ Ruth Harrisonové
63

 se otevřel prostor pro diskuzi týkající se ochrany zvířat ve 

velkochovech. Kniha totiţ poukazovala na špatné zacházení se zvířaty, přičemţ přirovnávala 

zvířata ke strojům. Britská vláda na to konto svolala tzv.  „Brambellovu“  komisi,  jelikoţ 

v čele komise stanul prof. F. Rogeres Brambella. Velmi častá byla prohlášení, ţe  zvířata mají 

své biologické potřeby a nesmí jim býti odepřena jejich přirozenost. Závěrem komise byla 

koncepce „five freedoms“, které musejí být zvířatům vţdy umoţněny. Jsou jimi vstát, lehnout 

si, otočit se, očistit si tělo a natáhnout končetiny. 
64

 

Mezi lety 1960 a 1980 byly zveřejněny další významné práce autorů např. Neala 

Millera, Roberta Hinda a Davida Mcfarlanda, kteří upozorňují na vědomé jednání zvířat. 

Začínají se zkoumat pocity zvířat v zajetí, při přepravě, před usmrcením atd. V roce 1986 

Donald Broom nově definoval welfare jako stav, ve kterém se zvíře snaţí 

vyrovnat  se  svým prostředím. Podstatné tedy je, jak zvíře vnímá situaci, která se ho dotýká.
65

 

Přelomový byl rok 1993, kdy Britská rada na ochranu zvířat (FAWC) vydala 

aktualizovaný koncept pěti svobod, který stanovil základní podmínky pro chov zvířat. 

Tyto  podmínky se také staly výchozími pro zajištění welfare. 

1. Svoboda od ţízně, hladu a podvýţivy – bude dosaţena bezproblémovým přístupem 

k  čerstvé vodě a krmivu dostačujícímu k zachování zdraví.  

2. Svoboda od nepohodlí – zajištěna především poskytnutím vhodného prostředí včetně 

přístřeší a pohodlného místa k odpočinku.  

3. Svoboda od bolesti, zranění a nemoci – zajištěna pomocí prevence nebo rychlé 

diagnózy a léčení.  

4. Svoboda uskutečnit normální chování – se zajistí poskytnutím dostatečného prostoru, 

vhodného prostředí a společnosti zvířat téhoţ druhu.  
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5. Svoboda od strachu a úzkosti – se zabezpečí podmínkami a zacházením, jeţ vylučují 

mentální strádání.
66

 

Je otázka, zda se výše zmíněné svobody podaří absolutně naplnit. Naplnění můţeme 

pozorovat z několika pohledů. Z pohledu zvířete je to velmi idealistické, neboť v současnosti 

se to jeví jako neuskutečnitelné. Dosud nelze s určitostí říci, co za fyziologické 

a  psychologické procesy se odehrává uvnitř ţivočicha. Lze se pouze domnívat, jak zvíře 

danou situaci proţívá. Podmínky a prostředí chovu prozatím nemohou konkurovat 

přirozenému prostředí. Pohled ze strany člověka je o něco blíţe k naplnění 

pěti  svobod,  přestoţe to můţe být značně rizikové. J. Doušek spatřuje riziko 

v tom,  kdy  to,  co je pro zvíře správné dle člověka, převáţí nad analýzou biologických 

potřeb zvířat. Jedná se o střet subjektivního hlediska člověka na welfare a opravdovou 

potřebou zvířat. 

Třetím pohledem je pohled ze strany práva. V současnosti se jedná o přední měřítko pro 

posuzování welfare zvířat. Má oproti výše zmiňovaným pohledům tu výhodu, ţe je 

vymahatelný a garantovaný veřejnou moci. Nelze však opomenout i úskalí tohoto pohledu. 

Vţdy proti sobě stojí ekonomické, morální a jiné zájmy a jejich východiskem je právní 

úprava, která je tedy jakýmsi kompromisem. Můţe být více nakloněna ochraně zvířat, nebo 

naopak ekonomickým ziskům.
67

 

Nicméně právě pět svobod vneslo do velkochovů alespoň určitý řád, kterým je moţné 

sladit potřeby zvířat s potřeby chovatelů. Světová organizace na ochranu zvířat hovoří 

o  welfare tehdy „pokud je (…) zdravé, dobře krmené, cítí se komfortně a bezpečně, má 

moţnost přirozeného chování, a pokud netrpí například bolestí, úzkostí, strachem a není ve 

stresu“
68

  

Ţivotní pohodou zvířat se zabýval i Webster a v roce 2009 přichází se třemi 

základními otázkami. Ţije zvíře přirozeným ţivotem? Je zdravé a v dobré kondici? Je zvíře 
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spokojené? Pokud na všechny otázky odpovíme kladně, můţeme říci, ţe zvíře ţije v dobré 

pohodě. Webster zároveň dodává, ţe není podstatné ve velkochovu zcela eliminovat stres 

zvířat, protoţe jej přirozeně zaţívají i ve volné přírodě, ale podstatné je vyhnout se utrpení.
69

 

Významnou osobností v oblasti welfare je i Fraser, který představil tři přístupy 

k chovu zvířat a k welfare. První přístup nabízí pohled ze strany chovatelů, kteří za stěţejní 

povaţují biologické fungování zvířat. Jestliţe je zvíře ve výborné zdravotním stavu a je 

produktivní, pak můţeme mluvit o dobré ţivotní pohodě bez ohledu na to, zda ţijí ve volné 

přírodě nebo ve velkochovu. Druhý přístup ukazuje názor vědců na welfare, kteří kladou 

důraz na emoční stav zvířete. Zvíře by mělo zaţívat co nejvíce „radostných“ emocí a naopak 

se vyvarovat stresu a nepříjemným situacím, které navozují nepříjemné pocity. Tento přístup 

opět nebere v úvahu, zda je zvíře chováno ve velkochovu nebo ve volné přírodě. Třetí, a tedy 

poslední přístup, je ze strany spotřebitelů. Spotřebitel nepodporuje velkovýrobu ţivočišných 

produktů, neboť prosazuje co nejpřirozenější podmínky a co největší svobodu pro zvířata.
70

  

Welfare je tedy pojem, který vyjadřuje kvalitu ţivota zvířete. Významná je Strategie 

EU pro podporu dobrých ţivotních podmínek zvířat 2012 aţ 2015.
71

 Pracovní dokument 

Komise, který posuzoval dopady strategie, popsal problémy, které právě v ochraně zvířat 

spatřuje a dále stanovil cíle, kterých má být dosaţeno. Problémem je v nedostatečném 

vymáhání právních předpisů EU členskými státy, nedostatečné informovanosti spotřebitelů 

o  dobrých ţivotních podmínkách, absenci zvláštních právních předpisů EU pro některé 

kategorie zvířat nebo psy a kočky. Cílem je rozšířit informace o welfare, a zvýšit tak 

informovanost spotřebitelů o kvalitě ţivota zvířat, zlepšit vymáhání právních předpisů EU 

a  sjednocení ţivotních podmínek u všech druhů zvířat.  
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4.1.1 Standardy pro hospodářská zvířata 

Ochrana hospodářských zvířat obsahuje určité zákazy a povinnosti, jak se o zvířata 

starat a jaké jim vytvořit podmínky, aby nebylo ohroţeno jejich zdraví nebo ţivot.
72

  Existují 

určitě standarty, které je potřeba dodrţovat. 

 V současné době je v  České republice chováno 1 421 242 kusů skotu, 1 490 775 

prasat, 218 493 ovcí a necelých 21 500 000 drůbeţe.
73

 Jihočeský kraj a Vysočina vedou 

ţebříček v chovu skotu, Praha a Středočeský kraj naopak v chovu prasat a drůbeţe.
74

 

Významná je v tomto směru vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro 

ochranu hospodářských zvířat, která stanoví podmínky, ve kterých mohou být jednotlivé 

druhy hospodářských zvířat chovány.  

Na začátku vyhláška stanoví minimální standardy, které musí splňovat zařízení pro 

hospodářská zvířata.
75

 Stáje musejí být řešeny tak, aby cirkulace vzduchu, teplota a 

koncentrace plynů nepřesáhla stanovenou hranici.  Je-li stáj vybavena boxy, je potřeba, aby 

kaţdý box měl rozměry přizpůsobené druhu ustájeného zvířete s ohledem na jeho věk a 

hmotnost. Dále vyhláška upravuje poţadavky na podlahy, rampy a materiál, který nesmí být 

pro zvířata škodlivý. Zařízení pro hospodářská zvířata musejí být vystavěna tak, aby neměla 

ostré hrany nebo výčnělky, které mohou zvířata zranit. 

Podstatné jsou i obecné poţadavky na chov hospodářských zvířat.
76

 

Například  se  poţaduje navykat zvířata od narození na přítomnost člověka, dbát zvýšené péče 

o březí samice, samice po porodu a narozená mláďata. Zakotvena je i povinnost zajištění 

zdroje vody, a to nezamrzlého a dostupného i ve volném výběhu. Ve výběhu se zaručuje 

svoboda pohybu zvířete a zvíře se nesmí jakkoli uvazovat nebo omezovat v pohybu. 

Dle  autorky je ale i vhodné zajistit zvířatům sociální interakce mezi stejným 

druhem,  aby  nedocházelo k psychické a sociální deprivaci zvířete. O tom například 

pojednává rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem 

                                                 

 

72
 DAMOHORSKÝ, M. (ed.). Právo ţivotního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-

7179-498-1. Str. 342 
73

 Vývoj stavů hospodářských zvířat v letech 1988 aţ 2017 [online]. [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/45994633/2701421701.pdf/b508905e-6fae-4715-aa34-

6e92928221d5?version=1.0 
74

 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2017 podle krajů [online]. [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/45994633/2701421703.pdf/178b2d6b-52e5-411e-ae95-

e10d132b5170?version=1.0 
75

 §1b vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 
76

 §1c vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 



31 

 

ze  dne  25.   4.  2012,  sp.  zn.  15  Ca  151/2009. Nevhodnými podmínkami v chovu ovcí 

a  jednoho koně došlo k abnormálnímu chování koně, který po vzoru ovcí pečujících o svá 

mláďata, takové jednání začal napodobovat tím, ţe uhynulým hříbatům okusoval nohy. 

Mezi minimální standardy pro ochranu skotu upravenými vyhláškou patří zákaz 

nasazování náhubku teleti a zajištění mléčného zdroje nejpozději 6 hodin po narození. Není 

zde poţadavek na mléko od matky, ale vyhláška hovoří i o jiném zdroji. Strava telete musí být 

dostatečně bohatá na minerály a vitamíny, jeţ jsou potřeba pro jeho řádný vývin a růst. Kotec 

pro telata musí odpovídat minimálním rozměrům stanoveným vyhláškou, přestoţe se nejedná 

o prostor, který by byl pro tele dostatečný. Je tedy na chovatelích, jestli rozměry kotce pro 

tele zvětší, nebo se budou řídit zákonem. Tele mladší dva týdny umístěné v boxu nebo ve stáji 

musí mít podestláno vhodnou podestýlkou. Lékařská péče se u telete chovaného v budovách 

provádí dvakrát denně oproti telatům chovaným mimo budovy, tam postačí prohlídka 

jedenkrát denně. Při přehánění telat nebo jejich pohánění se nesmějí vyuţívat poháněcí 

nástroje, které vyuţívají elektrický náboj. 

Vyhláška upravuje standardy pro býky a pro plemenice a jalovice od šesti měsíců. 

Stanoví maximální počet zvířat ve volném ustájení, který nesmí překročit počet boxů a počet 

míst v krmišti. Dojící technika nesmí poškozovat mléčné ţlázy, ošetřovatelé dojnic musejí 

kontrolovat správnost jejího pouţívání a při prohlídce dojnic musí vţdy zkontrolovat i mléčné 

ţlázy a pohlavní orgány, zda nedochází ke zraněním.  

Vyhláška dále stanoví minimální standardy pro ochranu prasat.
77

 Ve svých 

následujících odstavcích uvádí minimální velikost podlahové plochy pro kaţdé prase 

dle  hmotnosti. Podlahy musejí být pevné, rovné, jejich povrch nekluzký a nesmí způsobovat 

poranění. V případě betonových roštů je stanovena maximální šíře mezer mezi nášlapnými 

plochami roštu. Prasata je potřeba chovat v prostředí, kde je zabezpečeno alespoň po osm 

hodin světlo s intenzitou denního světa. Ustájení musí být pro prasata pohodlné a čisté, kde 

všechna mohou najednou leţet, odpočívat a nemačkají se. Přístup ke krmivu je zajištěn všem 

prasatům současně ve stejnou dobu. V chovech můţe docházet k poruchám chování prasat, 

pak se jako k nejkrajnější moţnosti řešení přistoupí ke krácení části ocasu a stejnoměrnému 

sniţování špičáků obroušením. Taková opatření se ale nesmějí provádět rutinně. Stejně tak 

kly kanců se krátí pouze jako prevence poranění ostatních zvířat. Zajímavé je, ţe právě 
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u  prasat nedochází k oddělení mláďat od matky ihned, ale aţ po 28 dnech od porodu, ledaţe 

by byla negativně ovlivněna pohoda nebo zdravotní stav selete nebo matky. Prasata jsou 

zvířata silně sociálně zaloţená, je proto potřeba, aby byly v neustálém kontaktu s ostatními 

prasaty, přičemţ skupiny prasat jsou stálé a mísení mláděte s jinými prasaty se děje ihned 

po  odstavení od matky. 

Dále jsou upraveny standarty pro chov ovcí, koní, kachen, hus a krůt. Poměrně široká 

je úprava ochrany a chovu nosnic. 

Budovy, ve kterých jsou nosnice umístěny, musejí být dobře osvětleny, aby na sebe 

nosnice viděly. Zároveň je potřeba dodrţovat 1/3 z 24 hodin tmu, aby si nosnice mohly 

odpočinout a měly pravidelný reţim. Důraz je kladen na čištění a dezinfekci 

prostorů,  ve  kterých jsou nosnice umístěny. Klece musejí být zabezpečeny, aby nosnice 

neutekla. Lze si dle vyhlášky vybrat mezi chovem nosnic v alternativním chovu 

a  obohaceném chovu, pro kaţdý tento chov jsou vyhláškou stanoveny minimální standardy. 

Například je stanovena minimální hranice pro velikost klece, ve které je slepice umístěna. 

Ta  pro chov v neobohacených klecových systémech nesměla být niţší neţ 550 cm
2
, naopak 

u  nosnic v obohacených klecových systémech je velikost 750 cm
2
. Proti neobohaceným 

klecovým systémům bylo mnoho aktivistů, kteří bojovali za jejich zrušení. Klece se nakonec 

podařilo zakázat od 1. 1. 2012 na základě směrnice Rady EU č. 1999/74/ES. Mimo 

Evropskou unii se ale tzv. bateriové neobohacené klece stále běţně pouţívají. Pro představu 

se jedná o klec velikosti běţného listu A4. Klece jsou uloţeny v řadách 3 patra nad sebou. 

V nich slepice ţijí rok a ani jednou nespatří přirozené denní světlo. Není jim umoţněno 

vykonávat jejich přirozené potřeby – hrabat, popelit se, čistit si peří, a tak dochází k obrovské 

frustraci. Klecové chovy jsou zakázány v Německu, Rakousku i ve Švýcarsku. Bylo by 

vhodné jít tímto směrem i v České republice. 

4.1.2 Problémy velkochovu 

Přestoţe se naše legislativa ochranou zvířat zabývá podrobně a komplexně, stále 

se  docela nedaří odstranit některé problémy současného velkochovu.  

Nadměrná intenzita chovu 

Velmi často dochází k nadměrné intenzitě chovu, kdy jsou kapacity zařízení 

přeplněny. To zvířatům neumoţňuje chovat se dle svých přirozených potřeb a často taková 

tíseň vede k agresivitě mezi jedinci. V přeplněných velkochovech se také nedá dokonale 

udrţovat zvířata v dobrém zdravotním stavu, neboť ošetřovatel nestíhá všechna zvířata řádně 
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prohlédnout. Dále hygiena a prostředí, které by předcházelo šíření nemocí, se v přeplněných 

velkochovech udrţují jen stěţí. Často tak čelí riziku šíření nemocí a tím ohroţení veřejného 

zdraví.
78

  

Dle autorky by nemusely být chovy přeplněné, kdyby spotřebitelé byli ochotni zaplatit 

cenu, která v sobě obsáhne zajištění kvalitního welfare pro zvíře. Kdyby všichni chovatelé 

dodrţovali zákonné podmínky, nebo šli dokonce nad rámec takových standardů ve prospěch 

zvířat, rozhodně by se cena ţivočišného produktu zvýšila, a stal by se pro spotřebitele 

mnohem vzácnějším.  

Popření přirozeného chování 

Pro velkochovy jsou typické velké, uměle osvětlené betonové haly, které na rozdíl 

od  přirozeného prostředí jsou často nevhodným a nepřirozeným prostředím. A tak typická 

chování pro prasata – rytí v zemi, nebo pro slepice- stavění hnízda, jsou zde nemoţná. Zvířata 

se z nudy nebo z vlastní nenaplněné potřeby stávají vůči sobě agresivnější.  

Neuspokojené sociální potřeby 

Velkým zásahem především v oblasti sociálních potřeb zvířat je jejich nepřirozené 

uspořádání. Ve velkochovech jsou například vymezeny boxy, ve kterých po jednom ţije vţdy 

jedna prasnice, přestoţe je prase velmi sociální a potřebuje neustálý kontakt s jinými prasaty. 

Takový způsob chovu je pro ně značně stresující a rozhodně můţe způsobit psychickou 

frustraci. 

Jak jiţ autorka zmínila, nepřirozené podmínky, které jsou typické pro velkochovy, 

mají za následek zvyšující se agresivitu mezi zvířaty, která často vede k bolestivým 

poraněním. Není zájmem chovatele, aby jeho zvířata z důvodu poranění měla niţší produkci 

nebo aby musel vynaloţit vyšší náklady na ošetřování, a tak předchází těmto zraněním 

preventivními bolestivými zákroky. Jsou jimi zkracování zobáků, odstraňování rohů, 

uřezávání ocásků. Při zkracování zobáků se pouţívá horká čepel, díky které zobák skoro 

nekrvácí, přesto se jedná o zákrok bolestivý, který nosnicím způsobuje aţ po dobu šesti týdnů 

omezení v přijímání potravy, vody a čechrání peří.
79
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Jen pro úplnost autorka doplní, ţe například oklovávání ostatních slepic je největším 

problémem v systémech bez klecí. Bylo provedeno několik studií, které potvrdily, ţe aţ 75% 

skupin nosnic má s oklováváním problémy. Příčina je především v nedostatečném welfare, 

stravě, podestýlce, a konečně v potlačování přirozeného chování. Je však potřeba toto 

agresivní oklováváni oddělit od neagresivního oklovávání, které provádí většina ptáků a 

nedochází při něm k poraněním.  

Genetická modifikace  

Velký důraz se ve velkochovech klade na produkci. Typické pro chovatele je 

vyprodukovat co největší mnoţství produktů a dosáhnout co nejvyššího zisku. S ohledem 

na  rostoucí spotřebu všech ţivočišných produktů bylo u některých druhů hospodářských 

zvířat provedeno šlechtění nebo jiné genetické úpravy, které přispěly ke zvýšené produkci. 

Toto vylepšování s sebou nese ale i negativa, kterými jsou bolesti, především u kuřat 

chovaných na maso, nebo u plemene belgické modré krávy, u níţ je moţný pouze porod 

císařským řezem.  

Kuřata chovaná pro maso jsou vyšlechtěna tak, aby za co nejkratší dobu co nejvíce 

vyrostla a měla co nejniţší nároky na potravu. Pro srovnání kuře, které dnes zakoupíme 

v běţných supermarketech, vyrostlo dvakrát rychleji neţ kuře před 30 lety. Průměrná doba 

pro dosaţení jatečné váhy je 40 dní. Těchto 40 dní je přitom zavřeno v hale s umělým 

osvětlením s nedostatečným prostorem pro přirozený pohyb. Dle zdroje je délka 40 dní 

přiměřená jejich vzrůstu a delší ţivot by pro ně vzhledem k jejich zdravotním problémům byl 

pouze zvětšujícím se utrpením. Velmi negativním důsledkem především u brojlerů je 

chronická bolest poškozených kostí a kloubů, která je způsobena neúměrným přerůstáním 

jejich těl.
80

 Negativní dopady šlechtění je moţné pozorovat i u dojnic, u kterých se dojivost 

za  posledních 10 let zvýšila o 20%. Pro představu je to i 20 krát víc, neţ by kráva 

potřebovala vyprodukovat pro svá telata. S tím neodmyslitelně souvisí i změny na vemenech, 

především co do velikosti. To můţe být jedním z důvodů pro mastitidu, zánětlivé 

onemocněním vemene, kterým dle zdroje např. trpí aţ polovina amerických krav.
81

 Proto jsou 

šlechtění, genetické inţenýrství a klonování především v  neprospěch zvířat. 
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Odebrání mláďat 

Oddělování mláďat od matek se odehrává záhy po porodu, neboť například v mléčném 

průmyslu se mléko vyuţívá ne pro potřebu telete, ale pro potřebu člověka. Je 

paradox,   ţe  člověk, jako jediný dospělý tvor konzumuje mateřské mléko jiného zvířete. 

Dochází k absolutnímu narušení vztahu matka a mládě, které je pro oba dva velmi stresující. 

Mládě se bez pomoci matky, kterou na začátku svého ţivota tolik potřebuje, samo se 

seznamuje a vyrovnává se světem kolem něj.  

Autorka povaţuje za správné stanovit v zákoně minimální dobu, po kterou by mládě 

nesmělo být odděleno od matky. Nebyla by tak matka ani mláďata vystavena stresu 

z odloučení ihned po porodu, a přiblíţili bychom se zase o kousek blíţ přirozenému způsobu 

ţivota zvířat.  

Nesprávné provádění porážek 

Velmi časté nedostatky jsou zjišťovány i na jatkách při poráţení zvířat. Nedochází 

totiţ k poráţkám přesně tak, jak je dovoluje zákon. Zvířata někdy čekají dlouhé hodiny i dny 

na poraţení, přičemţ jsou vytaveny enormnímu stresu. Nedostatečné omráčení, špatné 

zacházení nebo nabytí vědomí při vykrvování jsou závaţným nedostatkem, který způsobí 

zvířeti nepřiměřené utrpení a bolest. 

4.2 Přeprava hospodářských zvířat 

Dnes se přepravuje několik milionů hospodářských zvířat na jatka nebo další výkrm. 

Ročně se přepraví milion prasat mezi Španělskem, Itálií a Nizozemím, statisíce ovcí 

z  Velké  Británie do Řecka, Španělska a Itálie, šest milionů ovcí z Austrálie na Blízký 

východ. Přeprava je regionální, mezistátní nebo mezi kontinenty a trvá od několika minut 

po  několik týdnů. Například přeprava z Evropy do Austrálie trvá tři týdny.  

Přeprava je dle Evropské dohody o ochraně zvířat při mezinárodní dopravě 

v čl.  1   odstavci 2 definována jako kaţdá zásilka zvířat, která je určena k překročení hranice. 

Nařízení EU č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy
82

 hovoří o přepravě tak, ţe se jedná 

o  přesun zvířat prováděný jedním nebo více dopravními prostředky a související činnosti, 

včetně nakládky, vykládky, překládky a odpočinku, dokud není ukončena vykládka zvířat na 

určeném místě. Konečně česká právní úprava přepravy hospodářských zvířat, a to v zákoně na 
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ochranu zvířat proti týrání, definuje jako „přesun ţivých zvířat v dopravních prostředcích, a to 

včetně jejich nakládky, vykládky nebo překládky“
83

 

 Nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy mělo za cíl zlepšit ochranu 

a  ţivotní podmínky zvířat, předcházet výskytu a šíření infekčních chorob zvířat a zavést 

přísnější poţadavky pro to, aby se předešlo zbytečné bolesti a utrpení během přepravy a po ní.  

Důleţité jsou obecné podmínky pro přepravu zvířat, které vycházejí z principu vysoké 

hodnoty zvířete. Je tedy zakázáno, aby někdo nařídil přepravu zvířat způsobem, který jim 

můţe přivodit zranění nebo zbytečné utrpení.
84

 Dále je poţadováno, aby: 

 se předem učinila taková opatření, která minimalizují délku přepravy a která uspokojí 

potřeby zvířat během přepravy, 

 zvíře bylo způsobilé přepravy, 

 dopravní prostředky a zařízení k nakládce slouţící pro přepravu zvířat byla navrţená, 

konstruována a udrţována s ohledem na maximální bezpečnost zvířat, předcházení 

utrpení a zranění, 

 dostatečně kvalifikovaný personál při zacházení se zvířaty plnil své úkoly bez pouţití 

násilí nebo jiných metod způsobujících bolest, zranění a utrpení, 

 se pravidelně kontrolovaly dobré ţivotní podmínky zvířat během přepravy, 

 byla pro zvířata zajištěna dostatečná plocha, výška a prostor, který odpovídá jejich 

růstu a je v souladu s délkou zamýšlené cesty, 

 zvířata byla dostatečně nakrmena, napojena a měla prostor pro odpočinek během 

cesty.  

Podstatná součást výše zmíněného nařízení je příloha, která specifikuje a vysvětluje 

některá ustanovení nařízení. Kapitolu první věnuje příloha způsobilosti k přepravě. Zvíře 

způsobilé k přepravě nesmí být zraněné, březí v termínu těsně před porodem a samice těsně 

po porodu a novorozené zvíře. U selat, jehňat a telat existuje výjimka, kdy je moţné je 

přepravovat na vzdálenost menší neţ 100 km, a to je-li sele mladší 3 týdny, jehně jeden týden 

a tele deset dní. Pro přepravu nad 100 km se vyţaduje zvíře starší.
85
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Nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy stanovilo, ţe z důvodu dobrých 

ţivotních podmínek zvířat, by se měly omezit dlouhotrvající cesty zvířat. Přeprava jako 

taková je totiţ pro zvířata nepřirozená, a způsobuje nadměrný stres a frustraci. Stejně tak 

podmínky speciálně upravených přívěsů slouţících pro přepravu zvířat nejsou zaměřeny 

na  komfort a pohodlí zvířat. Často jsou zvířata namačkána na minimálním prostoru 

bez  dostatečného přísunu vody a potravy. V tom důsledku bylo ročně zaznamenáváno 

několik tisíc úmrtí. V roce 2003 zemřelo při přepravě necelých pět tisíc prasat a při lodní 

dopravě z Austrálie to bylo skoro 74 000 zvířat. Nařízení proto omezilo maximální dobu 

přepravy na osm hodin u koňovitých, koz, prasat a ovcí u jakékoli přepravy, kromě letecké.
86

 

Není to ale omezení striktní, i z něj existují výjimky, a doba přepravy se tak můţe protáhnout 

o několik hodin. Například u prasat je povoleno přepravu protáhnout na 24 hodin.
87

 

Dle  přílohy k nařízení č. 1/2005 se zvířatům při přepravě nesmějí podávat ţádná sedativa, 

není-li to nezbytně nutné k zachování dobrých ţivotních podmínek.
88

  

 Pro zvíře při přepravě je podstatné, aby bylo vybaveno doklady. V nich je minimálně 

uvedeno místo odeslání zvířete, jeho původ a majitel, den a čas odjezdu, místo určení 

a  plánovaná délka cesty. Jestliţe se jedná o volně ţijící zvíře a o druhy jiné neţ domácí 

koňovití, skot, ovce, kozy a prasata, tak musejí mít v dokladech uvedeno, ţe se jedná o zvíře 

volně ţijící, poznámky o speciální péči, pokud ji vyţaduje, a instrukce ke krmení a napájení.
89

 

 Postupy při přepravě je nutné dodrţovat tak, aby nakládka a vykládka netrvala více jak 

čtyři hodiny. Jestliţe se protáhnou, musí být k dispozici zařízení určené k pobytu zvířat, jejich 

krmení a napájení mimo dopravní prostředek a nesmějí být přivázána. Zařízení umoţňující 

nakládku a vykládku musejí být zkonstruována tak, aby zvířeti nepůsobila bolest. Musí být 

čistá a rampa musí mít pro konkrétní druh zvířat poţadovaný sklon. 

Při manipulaci se zvířaty je zakázáno zvířata kopat, bít, zavěšovat je pomocí 

mechanických prostředků, zvedat zvířata za hlavu, uši, rohy nebo ocas a tím jim způsobovat 

zbytečnou bolest. Zvířata nesmějí být ani přivázána za rohy, parohy ani za nohy svázané 
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k sobě. Je-li to ale nezbytné, pak přivázaná zvířata musejí mít prostor se nakrmit a lehnout si 

a  upevnění musí být pouţito tak, aby nedošlo k uškrcení nebo poranění. Při přepravě je nutné 

zachovat určité skupiny zvířat odděleně, jestliţe nebyla chována ve snášenlivých skupinách. 

Je proto například zakázáno přepravovat společně zvířata s rohy a bez rohů, samce v říji 

a  samice, zvířata přivázaná a nepřivázaná. Dále jsou upraveny poţadavky na klimatizaci, 

krmivo, prostor v přepravních prostředcích, podestýlka a speciální úprava se týká mláďat 

nebo březích samic. Například je stanoveno, ţe prasata musejí mít po celou dobu transportu 

přístup k vodě.  

4.2.1 Problémy přepravy 

Je potřeba se zamyslet, zda existence takovéto úpravy přepravy hospodářských zvířat 

je v EU dodrţována. Organizace na ochranu zvířat velmi často poukazují na nedostatky při 

přepravě, na utrpení zvířat a na velmi hrubé zacházení při transportu. To jde proti základnímu 

ustanovení o ochraně zvířete během přepravy, a to chovat se vţdy tak, aby nebylo zvířeti 

způsobeno zbytečné utrpení nebo bolest.
90

 Německá organizace Animals' Angels, která 

se  zabývá ochranou hospodářských zvířat při přepravě, vydala zprávu,
91

 ve které zhodnotila 

stav před přijetím nařízení č. 1/2005 a stav po jeho aplikaci. Došla k závěru, ţe od roku 2007 

do roku 2014 přeprava prasat vzrostla meziročně o 55%, kuřat o 66% a ovcí o 13%, a ţe takto 

vysoký meziroční růst s sebou rozhodně nenese i zlepšení podmínek přepravy tak, jak jej 

stanoví nařízení č. 1/2005. 

Mezi problémy, které vyhodnotila organizace Animals' Angels jako nejpalčivější patří 

ty, které jsou rozebrány v následujících odstavcích.  

Vozidla určená k přepravě zvířat 

Dle provedených průzkumů se pro přepravu zvířat vyuţívají vozidla, která nesplňují 

podmínku bezpečnosti. Dle zpráv o kontrole FVO úředníci v členských státech často udělují 

licence pro přepravu delší neţ 8 hodin vozidlům, která nesplňují poţadavky nařízení. Vozidlo 

nemá ventilaci ani klimatizaci, nejsou naistalována pítka, nebo jsou velmi malá 

a  nedostatečná. Vozidla nemají správně provedenou instalaci vnitřních oddělovačů, a zvíře 

můţe zaklínit mezi podlahu a oddělovač. Rampa pro nakládání a vykládání zvířat je velmi 

strmá a klouţe, nebo není k dispozici vůbec.  
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Voda a přístup k ní 

Záleţí vţdy na konkrétním druhu zvířete, pro příklad během 24 hodinového transportu 

musejí mít koně přístup k vodě kaţdých osm hodin a naopak prasata musejí mít přístup 

k vodě nepřetrţitý. Pauzy, které se při transportu kvůli vodě dělají, jsou nejčastěji 

na   benzínových pumpách nebo na odpočívadlech. Přepravce nikdy nekontroluje, zda se 

kaţdé zvíře napilo dostatečně, nebo zda se se vůbec napilo. Dochází tak k dehydrataci zvířat 

a  transport se pro ně stává velmi obtíţným. Jsou moţné varianty, jak zabezpečit vodu 

pro  všechna zvířata během přepravy, avšak často je zvířata mají problém rozpoznat nebo 

se  k ní nedostanou – například automatické systémy pro tekoucí vodu, v kaţdém přepravním 

voze se voda můţe rozvádět jinak, a tak zvířata často neví, kde vodu naleznou. Voda je 

rozváděna tak, ţe na ní vzhledem k tělesné konstrukci zvířata nedosáhnou nebo se k ní 

neskloní. Můţe dojít i k tomu, ţe ačkoli zvířata napájecí systém umějí pouţít, je rozbitý, 

a  vody se z něj nedočkají. Často také dominantní jedinci vypijí vodu ostatním. Znečištěná 

voda hnojem, k čemuţ dochází během přepravy, není pro zvíře vhodná a zvířata ji nechtějí. 

Je  potřeba zajistit vţdy čistou vodu. V projektu je nabídnuto řešení, které vyzývá ke zkrácení 

maximální doby transportu právě na tolik hodin, kolik je moţných vydrţet pro zvíře bez vody. 

Ventilace a klimatizace 

Kaţdé vozidlo určené pro přepravu zvířat delší neţ osm hodin musí být vybaveno 

klimatizací, která umoţňuje cirkulaci vzduchu a udrţení stabilní teploty mezi 5°C a 30°C 

s   +/- 5°C tolerancí. Toto pravidlo se nicméně nerespektuje, neboť stačí, ţe vozidlo má 

ventilaci, která umoţňuje výměnu vzduchu mezi zvířaty. Zvířata převáţená ze severu na jih 

Evropy a ta, která jsou převáţena v létě, jsou někdy vystavena i teplotě kolem 35°Cs, která je 

pro ně velmi nepříjemná a stresující. Nabízí se zde řešení, a tím je zajistit přepravu pouze 

v noci, kdy teploty nedosahují svého horního maxima jako ve dne. 

Výška stropu v nákladních vozidlech 

Současné nařízení vyţadují, aby nákladní vozy poskytovaly dostatečně vysoké stropy 

jednak pro přirozené stání a pohyb zvířete, tak i pro lepší cirkulaci vzduchu. Nařízení ale 

neobsahuje konkrétní rozměry, a tak se toto obecné ustanovení vykládá v neprospěch zvířat. 

Ovce, prasata ale i krávy jsou převáţeny ve voze, kde nad hlavami nemají ani centimetr místa 

navíc. Stísněný prostor absolutně znemoţňuje dostatečné větrání nákladního prostoru, udrţení 

stabilní teploty a odstraňování amoniakových plynů. Především ale brání zvířatům 

v přirozeném stání. Ke zraněním dochází jak u krátkých, tak dlouhých transportů. 
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Nedostatečná výška stropu způsobuje zvířatům utrpení. Nepřirozené skloněné drţení těla 

brání zvířatům udrţet rovnováhu, čímţ se zvyšuje riziko pádu a zranění. Nejčastěji jsou 

zvířata zraněna na zádech a hlavách. Řešením je zavedení konkrétních rozměrů pro výšku 

stropu pro jednotlivé druhy zvířat tak, aby jim bylo umoţněno přirozené stání bez jakéhokoli 

omezení s moţností se volně pohybovat.  

Vývoz zvířat z EU do třetích zemí 

Ačkoli v Evropské unii platí legislativa, která chrání zvířata při přepravě, velmi často 

se zvířata z takto chráněného prostředí vyváţí např. do Turecka, kde neplatí minimální 

standarty ochrany zvířat při přepravě ani zvířat samotných. Zvířata jsou v Turecku zabíjena 

bez omračování a je s nimi velmi špatně zacházeno. V dubnu roku 2015 Soudní dvůr 

Evropské unie v rozsudku C-424/13
92

 deklaroval, ţe pro přepravu, která začíná na území EU 

a  pokračuje mimo toto území, musí přepravce dodrţovat poţadavky nařízení 

č.  1/2005  o  intervalech krmení, napájení, doby dopravy a odpočinku. Zkušenosti 

dobrovolnických organizací na ochranu zvířat ale ukazují, ţe se tento rozsudek nerespektuje. 

Dokonce velký exportér zvířat právě do Turecka, Maďarsko, se nechalo slyšet, ţe je nemoţné 

vynucovat ustanovení nařízení č. 1/2005 v Turecku, neboť Turecko nemá schválená kontrolní 

stanoviště.  

 V červnu roku 2016 byl organizací Animal Welfare Foundation proveden výzkum, 

zda a jak jsou splněny podmínky pro přepravu zvířat pocházejících z České republiky, Litvy, 

Maďarska a dalších evropských států právě při přepravě do Turecka. Na tureckém hraničním 

přechodu Kapikule byly u transportů výše uvedených zemí zjištěny obrovské nedostatky. 

Zvířata byla vystavena několika dním čekání ve vysokých teplotách, bez čisté vody, potravy, 

podestýlky a na velmi malém prostoru. Mnoho jedinců bylo jiţ mrtvých nebo na pokraji 

smrti. Jen pro upřesnění autorka doplní, ţe Česká republika patří mezi největší vývozce zvířat 

právě do Turecka.
93
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 Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. dubna 2015 (ţádost o rozhodnutí o předběţné otázce 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Německo) – Zuchtvieh-Export GmbH v. Stadt Kempten (Věc C-424/13). 

In: Úřední věstník. 2013 [cit. 15. 05. 2018]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62013CA0424 
93
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 Řešením se nabízí být zkrácení doby přepravy tak, aby bylo moţné do zemí mimo EU 

vyváţet zvířata jen z příhraničních oblastí. Cesty napříč Evropou, například z Francie do 

Turecka jsou pro zvířata velmi dlouhé a stresující, v nevyhovujících podmínkách i velmi 

nebezpečné. Další moţností je intenzivní kontrola nákladních vozidel při přepravě. Ta je 

v současné době nedostatečná. V roce 2009 bylo Evropským soudním dvorem
94

  prokázáno, 

ţe Řecko nesplnilo své povinnosti týkající se ochrany zvířat během přepravy. Nicméně v roce 

2010 bylo ze 467 zvířat přepravovaných do hlavních řeckých přístavů zkontrolováno pouze 6 

přeprav. Jak je i zřejmé ze zprávy o kontrole úřadu FVO
95

 se kontroly stále zhoršují, a to 

kvůli nedostatečnému počtu pracovníků, zákazu navyšování přesčasů a dalších omezení. 

Úrovně silničních kontrol proto zůstávají extrémně nízké, a dopravci tak mají velkou šanci 

vyhnout se kontrole. Dle autorky by dále bylo vhodné zakázat přepravu zvířat pouze za 

účelem poráţky v jiném státě. Poráţky by se měly provádět co nejblíţe místu chovu, aby se 

tak zabránilo utrpení zvířat zbytečným převáţením. 
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5 Právní ochrana kožešinových zvířat 

 

Koţešinové zvíře spadá do kategorie hospodářských zvířat, neboť se chová především 

pro produkci ţivočišných produktů, a to koţešin. Obecně se tedy pouţívá právní úprava 

týkající se hospodářských zvířat. Přesto je nutné koţešinové zvíře vyčlenit, neboť má svá 

specifika, kterým je nutné se věnovat.  

Definice koţešinového zvířete je obsaţena v Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o 

ochraně zvířat při usmrcování, které za koţešinové zvíře povaţuje savce chovaného primárně 

k produkci koţešin. Mezi taková zvířata řadí norky, tchoře, lišky, mývaly, nutrie a činčily.96 

Liška polární, liška obecná, norek a činčila jsou jedna z nejčastěji chovaných zvířat právě 

pro koţešiny, neboť jejich koţešina je hřejivá, hustá a designově hezká. Na farmových chovech 

proto najdeme nejvíce těchto druhů. Můţeme se však setkat i koţešinou králičí, která ale není 

primárním produktem z králíka, ale vedlejším produktem, který se vyuţije poté, co se králík 

zuţitkuje pro maso. To je rozdíl mezi hospodářským zvířetem a koţešinovým, neboť u 

koţešinového je právě koţešina primárním produktem a na maso se zvířete nezuţitkuje. Maso 

z koţešinových zvířat je odpad, který se likviduje ve spalovnách.  

     5.1 Chov a welfare kožešinových zvířat 

Koţešinová zvířata byla vyuţívána odnepaměti k výrobě teplého ošacení. Postupem 

doby však nad účelem převáţila móda, a tak se koţešiny staly vyhledávaným zboţí především 

jako symbol luxusu a bohatství. Počátkem 10. století se rozmohly koţešinové doplňky – 

klobouky z bobří koţešiny, rukavice a čepice. Právě z důvodu uspokojit poptávku po 

kloboucích z bobří koţešiny byla v 17. století zaloţena britská skupina Hudson Bay 

Company, která se v 19. století stala nejvýznamnější společností obchodující s koţešinami a 

svou velikostí ovládala téměř celý tento trh. Do této doby se koţešinová zvířata lovila.
97
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 Pro lov se nejčastěji pouţívaly čelisťové pasti, které při došlapu zvířete sklaply své čelisti a zvíře zastavily. 

Tento způsob byl ale velmi bolestivý a krutý. Navíc se pomocí těchto pastí nedosáhlo odchytu pouze a jenom 

koţešinových druhů zvířat, ale 2/3 představovaly jiná „nechtěná“ zvířata, která tak zbytečně přicházela o ţivot. 

Uvěznění v čelisťové pasti bylo pro zvíře velmi stresující, mohlo vést aţ k ukousání si vlastní končetiny, coţ 

vedlo nakonec stejně ke smrti nejčastěji na infekci nebo na vykrvácení. Zvíře často také po několikadenním 

věznění zemřelo hladem nebo zimou. MICHALÍČKOVÁ, Chov koţešinových zvířat v české republice 
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Vzhledem ke zvyšující se poptávce a sniţujícímu se počtu koţešinových jedinců bylo 

potřeba zvolit jinou strategii, která by neúměrně nesniţovala počet koţešinových zvířat 

v přírodě, ale přitom by uspokojila poptávku. A tak začaly vznikat první koţešinové farmy.  

První koţešinová farma vznikla v roce 1887 v Kanadě. Zaměřená byla na chov 

stříbrných lišek. Počet farem se postupně zvyšoval na celém území severní Ameriky a 

v Evropě první chovné farmy začaly vznikat kolem roku 1914.
98

 Na českém území se první 

koţešinová farma datuje od roku 1924. Zaloţil Jiří Kincl v Jablonném nad Orlicí a chov 

specializoval na stříbrnou lišku.
99

 Právě stříbrná liška byla od počátku nejčastěji chovaným 

zvířetem, později se chov rozšířil na norky, nutrie, mývaly, tchoře a činčily. Nárůst farem byl 

poměrně vysoký a meziročně se zvyšoval v řádech desítek.
100

 V roce 1934 jich na našem 

území bylo 50. Produkce koţešin tak postupně narůstala, aţ jsme se v 80. letech 20. století 

dostali na celosvětově 18. místo v této produkci. Světová produkce norků vzrostla z 20 aţ 25 

milionů kusů v šedesátých a sedmdesátých letech na 43 milionů v roce 1988. Jen pro 

doplnění, tehdejší Československo v osmdesátých letech vyprodukoval přes 80 tisíc norčích 

koţešin, coţ byl oproti roku 1965, za který vyprodukoval „jen“ 10 tisíc takových koţešin, 

obrovský nárůst.
101

  Oblíbené byly i koţky z nutrií, kterých se ročně vyprodukovalo kolem 

půl milionu. Takové mnoţství koţek zaručilo Československu celosvětové prvenství. 

Konjunktura ale není věčná, oslabení odbytu koţešin, které vedlo aţ ke zrušení několika 

farem, přišlo kolem roku 1990. V roce 1996 fungovalo jen sedm větších koţešinových farem. 

Počet chovaných koţešinových zvířat klesal i po roce 2000. V témţe roce ČSÚ evidoval na 

devět tisíc zvířat, zatímco v roce 2010 to byl pouze jeden tisíc zvířat.
102

  Je potřeba brát tato 

čísla s rezervou, neboť nelze získat přesné počty zvířat chovaných pro koţešinu. Kontroly 

jsou prováděny v různých období a kaţdoročně dochází k uzavření jedné nebo dvou farem. 

Navíc zvířata pro koţešinu lze chovat i v zájmovém chovu jako hospodářské zvíře, a proto se 

přesný počet těchto zvířat neví. 
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„Koţešinový byznys v České republice nekvete“ Přesně tak popsala situaci Lucie 

Moravcová z organizace Proti srsti, která v roce 2015 pro Deník Referendum uvedla, ţe stále 

více firem klade důraz na etickou stránku svého podnikání a také díky iniciativě Fur Free 

Rateiler (Obchod bez koţešin) se daří spojovat společnosti se stejným cílem, a to ve svých 

obchodech neprodávat pravé koţešiny. Lze tak vysledovat trend, který potvrzuje nejen Česká 

republika, ale i ostatní země, ţe koţešinový průmysl je v dlouhodobé recesi. Jako posledním 

důvodem, proč počty koţešinových farem klesají, je fakt, ţe se zvyšují poţadavky na chov 

těchto zvířat, přičemţ jejich dodrţení se stává drahé pro majitele farem. Dostává se zde tak do 

kolize zájem zvířete a ekonomický zisk. Proto majitelé farmy zavírají, neboť nemohou zajistit 

zvířatům, byť minimální, ţivotní standart. 

Mezi největší výrobce koţešin se v roce 2015 řadila Čína a Rusko. Čína pokryla aţ 

50% světové produkce koţešin, coţ znamená například 60 milionů norkových, 14 milionů 

mývalových a 13 milionů liščích koţešin. Taková čísla společně se záběry, jak to na 

koţešinových farmách opravdu vypadá, vzbuzují velké emoce. Jen v České republice bylo pro 

zákaz koţešinových farem více neţ 60% obyvatel.
103

 Ţivotní podmínky zvířat ve 

velkochovech byly často prezentovány organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat.  

Koţešinová zvířata jsou specifická tím, ţe se jedná o zvířata divoká, nejsou 

domestikovaná, nebo se o jejich domestikaci můţe mluvit pouze jako o částečné. Z logiky 

věci vyplývá, ţe by zákonodárce měl poskytnout těmto zvířatům zvýšené standarty pro jejich 

chov.  

Legislativně je chov upraven ve vyhlášce o minimálních standardech pro ochranu 

hospodářských zvířat.104 Vyhláška stanoví minimální prostor pro zvířata, který musí 

odpovídat konkrétnímu druhu zvířete, a to tak, aby zvíře mělo dostatek místa na odpočinek, 

ulehání, natahování končetin, vzpřímené stání atp. Klece musejí mít vhodnou podlahu a 

musejí být uzpůsobeny pro typická chování zvířat, jakými jsou stání na zadních, vyskakování. 

Některá koţešinová zvířata potřebují sociální kontakt s jinými jedinci, z klece by tak měla mít 

výhled na jiná zvířata, aby nedocházelo k sociální frustraci. Naopak jiní jedinci, jako 

například norci, kteří jsou samotáři a kontakt s ostatními nevyhledávají, by tak měli být 
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umístěni mimo ostatní zvířata. Stejně tak stojí za zmínku liška. Pro tu je přirozené ţít 

v norách, ale zákon tento fakt nezohledňuje. Vyhláška dále stanoví, ţe podlahy a prostory pod 

klecemi musejí dobře odvádět vodu, aby bylo moţno snadno odstraňovat výkaly a rozlitou 

vodu, aniţ by při tom byla zvířata rušena, zneklidňována nebo zraňována. Vzhledem 

k hygieně a čistotě je to vhodné řešení, nicméně klece, kde jsou zvířata uchovávána, tak mají 

děrované dno, které zvířatům způsobuje zranění. Zvíře menšího vzrůstu se do oka zaklíní a 

zůstane viset skrz klec.  Dochází i k poranění pacek zvolením nevhodného děrovaného 

materiálu. Poţadavek zvolit perforované podlahy tak, aby odpovídaly danému druhu, 

velikosti, věku a hmotnosti zvířat je chvályhodný, nicméně často velmi obtíţně splnitelný. 

Záběry z koţešinových farem nejčastěji ukazují právě utrpení zvířat způsobené tímto typem 

podlah.  

Jedná se tedy o úpravu v mnoha ohledech nedostatečnou. Přesto je pro mnohé 

chovatele nedosaţitelnou a jak bylo zmíněno výše, často ekonomicky nevýhodnou aţ 

likvidační. 

Vzhledem k tomu, ţe v roce 2016 u nás bylo registrováno celkem 9 aktivních chovů 

koţešinových zvířat, z toho 4 farmy se daly zařadit mezi větší s kapacitou nad 1 000 zvířat, se 

bude autorka na následujících stránkách věnovat nejčastěji chovaným zvířatům na těchto 

farmách. Jsou jimi norek americký, liška obecná a liška polární.
105

  

Norek americký je ve volné přírodě predátorem, který denně nachodí mnoho 

kilometrů. Ţije samotářsky v blízkosti vody, v níţ tráví aţ 60% svého času. Jeho potravu tvoří 

převáţně ryby a vodní ţivočichové. Přes den se ukrývá v norách, v noci je naopak 

nejaktivnější. Způsob chovu na koţešinových farmách tyto přirozené potřeby norka 

nerespektuje.
106

 V České republice se chovalo na 20 tisíc norků, v Polsku 8,5 milionů a 

v Dánsku 17,8 milionů.
107

 

Norci se chovali v klecích a jedno zvíře od druhého oddělovalo pletivo. Tyto bloky 

byly sloţeny z šesti aţ osmi klecí ve více řadách. Téměř všechny klece měly děrované dno, 

kterým propadávaly výkaly. Velikost klecí se postupně zvětšovala, jako první byly zakázány 
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klece o velikosti menší neţ 1600 cm
2
 s výškou niţší neţ 35 cm. Pro chov norka byly 

v poslední době stanoveny poţadavky alespoň 2550 cm
2
 na jedno dospělé zvíře nebo pro 

samici s mláďaty do odstavu, přičemţ bylo nutné, aby klec měla na výšku minimálně 45 cm, a 

to z důvodu typického chování norka – stavění se na zadní končetiny. Tyto rozměry byly bez 

budníku, který musel být vyroben z nezávadného a tepelně izolačního materiálu, kde v zimě a 

při odchovu mláďat musela být sláma.  

V klecích nebylo nic jiného, to byl rozdíl oproti jiným evropským zemím, kde norci 

mají například hračky, plošiny.
108

 Jelikoţ se ale objevují hrůzné záběru z koţešinových farem 

napříč Evropou, je toto vybavení, dle názoru autorky, nesjpíš jen výjimkou.  

Norci byli zabíjeni ve věku 7-8 měsíců, v přírodě se doţívají kolem 10 let. 

K usmrcování se pouţíval oxid uhelnatý -  výfukový plyn, který se přiváděl do komory 

(krabice). Nejjednodušším způsobem, který byl viděn velmi často na záběrech z koţešinových 

farem, bylo zapřaţení komory za traktor, ze kterého vedla trubice výfukových plynů přímo do 

komory. Zvířata ztratila vědomí a pak se udusila.
109

 

Liška obecná představuje druhé nejčastěji chované koţešinové zvíře v České 

republice. Teritoriem lišky je oblast kolem 30 km
2
, je to velmi aktivní zvíře zvyklé se denně 

pohybovat několik kilometrů. Typické je pro ni hloubení nor, ve kterých se sdruţuje s 

ostatními během dne nebo tehdy, neshánějí-li potravu. Nory si aktivně hloubí, na rozdíl od 

norka, který obydluje opuštěné nory. Aktivní je převáţně za šera a v noci. Ţiví se trávou, 

bobulemi, zbytky, odpadky nebo mršinami. Z toho důvodu je pro ni poměrně výhodné se 

vyskytovat v blízkosti lidských sídliště, kde má jednodušší přístup k potravě.
110

 

Dle vyhlášky o minimálních standardech na ochranu hospodářských zvířat
111

 je 

potřeba pro chov lišek dodrţet velikost klece. Ta byla dána pro jedno dospělé zvíře 8000 cm
2
 

a výška nesměla být niţší neţ 70 cm. Tato velikost klece se vyţadovala od roku 2014 a stejně 

jako u norků, měla perforované dno.  
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K usmrcení lišky docházelo elektrickým proudem, kdy se jedna elektroda umístila do 

konečníku a druhá do tlamy. Vymezená intenzita proudu 0,3A a 110V lišce během čtyř vteřin 

způsobila bezvědomí. Pro usmrcení bylo doporučeno aplikovat elektrický proud 30 aţ 60 

vteřin po sobě.
112

  

5.1.1 Problémy velkochovů 

Stejně jako v kapitole hospodářských zvířat je i zde potřeba poukázat na problémy, 

které s sebou nesou chovy koţešinových zvířat. Rozdíl však spočívá v tom, ţe problémy 

hospodářských zvířat existují a budou existovat i nadále, v současné době totiţ neexistuje 

ţádná iniciativa, která by prosazovala absolutní zrušení chovu hospodářských zvířat. Je to 

logické, neboť zvířata chována pro maso a ţivočišné produkty jsou zdrojem obţivy několika 

miliard lidí. Koţešinová zvířata ale nepředstavují zdroj obţivy, nýbrţ estetické doplňky 

pouţívané především v módním průmyslu. Je tedy zřejmé, ţe chov koţešinových zvířat není 

pro společnost nikterak důleţitý nebo nepostradatelný. Vzhledem k novým výrobním 

technologiím a pokroku je moţné vyrobit umělé koţešiny s vlastnostmi téměř identickými 

pravým koţešinám. To vše bez utrpení jediného zvířete. Jedná se zde především o otázku 

etiky. Právě etika stála na prvopočátku boje za zákaz koţešinových farem. Poměřovala se zde 

potřeba koţichu a cena zvířete. Alespoň dle názoru autorky je jasné, ţe se ţivot zvířete nikdy 

nemůţe rovnat poţitku z koţichu. Přímo v dopise poslancům Parlamentu ČR se odborníci 

vyjádřili následovně „Jsme přesvědčeni, ţe komerční chov divokých šelem v klecích je 

v zásadním rozporu se současnými poznatky o potřebách těchto zvířat, a vzhledem 

k zanedbatelnému významu tohoto odvětví pro lidskou společnost 21. století povaţujeme za 

vhodné chovy tohoto typu zrušit.“
 113

 

 Iniciativa Obránců zvířat poukazovala především na problémy, které se vyskytují ve 

větší nebo menší míře ve všech devíti chovech v České republice. Problémy specifikovala ve 

svém otevřeném dopise poslankyním a poslancům Parlamentu České republiky v roce 2016.   

(NE)Domestikace 

Zvířata chovaná pro koţešinu, tedy především norci a lišky, jsou z pohledu zoologů 

stále divoká zvířata, která procesem domestikace neprošla buď vůbec, nebo jen omezeně. 

Jestliţe se prováděla selekce zvířat, tak za účelem ovlivnit vlastnosti koţešiny. Výběr 

                                                 

 

112
 Metodický pokyn číslo 2000/08/EPIZ. Praha, Státní veterinární správa 

113
 Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR. Www.obrancizvirat.cz [online]. 2017 [cit. 2017-11-08]. Dostupné 

z: http://www.obrancizvirat.cz/wp-content/uploads/2016/09/odopis_web.pdf 



48 

 

zaměřen na zvýšení krotkosti nebo přizpůsobení se podmínkám v zajetí se prováděl velmi 

omezeně.
114

 Dle odborníků lze konstatovat, ţe domestikace norků a lišek je v současné době 

na úrovni šelem v zoologické zahradě. Právě zoologické zahrady v posledních letech 

věnovaly značnou část svého úsilí pro vytvoření takového prostředí, které nejvíc odpovídá 

přirozenému prostředí šelem. Koţešinové farmy toho pro svá zvířata příliš mnoho neudělaly. 

Měnila se pouze velikost chovné klece, která ani tehdy nezajišťovala dostatečný welfare. 

Popření přirozeného chování 

Norci a lišky jsou velmi aktivní zvířata zvyklá mít své teritorium o několika 

kilometrech čtverečních. Typické je pro ně budování nor a lov potravy především v blízkosti 

vody. Norci a lišky byli chováni v klecích. Klec pro norka byla drátěná, umístěna v řadě pod 

přístřeškem, který byl ze stran otevřený. Typicky měl na délku 70 cm, 40 na šířku a 45 na 

výšku. Takovýto prostor absolutně nereflektoval přirozené ţivotní podmínky norka. Nejen u 

norka, ale i u lišky způsoboval nedostatečný prostor frustrace a zranění. Především 

perforovanou podlahou docházelo k propadnutí tlapek, ulamování drápů a jiných bolestivých 

zranění. Nelze totiţ klece přizpůsobit zvířeti podle jeho konkrétní velikosti. Menší zvíře proto 

v kleci se standartními oky velmi trpělo. U zvířat dochází k frustraci zejména nedostatečnou 

aktivitou a nudou. Norek neměl ţádný přístup k vodnímu zdroji, kromě pítka. Hloubení nor 

nebo odpočinek v nich se v klecích také nepředpokládal. Je na první pohled zřejmé, ţe 

klecový chov nemohl a ani nemůţe v ţádném případě suplovat pobyt ve volné přírodě, a 

zajistit tak dobrý welfare. Dle odborníků klecový chov koţešinovým zvířatům způsobuje 

utrpení, a to i přes to, ţe kontroly státních orgánů z veterinárního hlediska neshledávaly 

dlouhodobě výrazné nedostatky. 

 Neuspokojené sociální potřeby  

 Norek je samotářský typ ţivočicha, který vyhledává společnost pouze v době páření, 

nebo v době, kdy pečuje o své mladé. V koţešinových chovech byl norek umístěn v kleci 

mezi klece dalších norků, přičemţ klece byly od sebe vzdálené pouhých 5 cm, aby 

nedocházelo k boji mezi zvířaty. 5 cm ale nepředstavuje dostatečnou vzdálenost na to, aby se 

norek cítil komfortně. Neustálým kontaktem s ostatními zvířaty, v některých případech 

dokonce v jedné kleci, norek psychicky strádal. Obdobně lze mluvit i o liškách.  
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Klecový chov a frustrace z nenaplněných biologických i sociálních potřeb vede k 

abnormálnímu chování. Typickým abnormálním chováním bylo neustálé přecházení podél 

klece, opakované točení a kývání se. V některých případech bylo zaznamenáno i 

sebepoškozování, kdy si zvířata okusovala tlapky, ocas. U lišek se objevovala tzv. infanticida, 

coţ je poţírání vlastních mláďat.  

Zdravotní problémy 

Zvířata se v klecích nejčastěji potýkala s infekcemi očí, nosu a uší, deformací končetin 

způsobené zraněním v kleci. Nekvalitní strava, která byla podávána pouze jednou denně ve 

formě mleté masové hmoty na horní mříţku klece, se v teplých dnech rychle kazila. Zbytky 

tak mohly zvířatům způsobit otravu. Nebylo výjimkou ani šíření střevních parazitů. 

5.2 Zákaz chovu kožešinových zvířat v České republice a v Evropě 

Snaha prosadit v České republice zákaz koţešinových farem pramení z iniciativy 

Svobody zvířat, která tento boj započala před 18 lety, tj. v roce 1999, a to kampaní Proti srsti. 

Kýţené výsledky se dostavily v roce 2017, kdy Parlament ČR zákaz chovu koţešinových 

zvířat schválil. První krok k úspěšnému zákazu byl učiněn dne 16. 3. 2016, kdy skupina 

poslanců předloţila návrh Sněmovně. Zemědělský výbor navrhoval podstatnou změnu 

návrhu, která spočívala především v následujícím znění „Zakazuje se chov a usmrcování 

zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání koţešin v jiném chovu neţ v certifikovaném 

farmovém chovu koţešinových zvířat.“
115

  

Program welfur je speciální certifikační program, který vychází z projektu Evropské 

komise Welfare Quality a je určen pro všechny chovy mléčného skotu, prasat a drůbeţe v celé 

EU. Podstatou WelFur je zaručit a maximalizovat welfare zvířat na farmách, a to dle 

posledních vědeckých poznatků. Na jeho vytvoření se spojilo 20 renomovaných vědců ze 7 

evropských univerzit a institucí, kteří vycházejí z výzkumů prováděných po dobu 30 let. Jeho 

výjimečnost tkví právě tom, ţe se zaměřuje na samotná zvířata a uspokojení jejich potřeb, 

oproti běţným systémům soustředících se na formální poţadavky chovu. 

Cílem Evropské komise je zavést Welfur mezi chovatele v celé EU do roku 2020, 

dobrovolná implementace započala právě na začátku letošního roku. Welfur klade důraz na 
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vytvoření transparentního prostředí tak, aby spotřebitelé věděli o standartních ţivotních 

podmínkách na evropských koţešinových farmách. Dále na věrohodný systém slouţící k 

posouzení ţivotních podmínek zvířat, a to na základě vědecky podloţených výzkumů. 

Především má také slouţit jako nástroj pro chovatele, aby mohli zhodnotit a poté zlepšit 

podmínky na farmě ve prospěch welfaru zvířat.
116

 

Jak se zdálo, představoval Welfur kompromis mezi chovateli a zastánci zákazu 

koţešinových farem. Certifikát Welfur by poskytoval jistou záruku, ţe zvířata ţijí v prostředí 

odpovídajícím jejich potřebám na welfare. 

Chovatelé namítali, ţe chov koţešinových zvířat patří mezi nejnáročnější chovy zvířat 

vyuţívaných k hospodářskému účelu, neboť kladl vysoký nárok jednak na znalosti chovatelů 

především v oblasti biologie chovu koţešinových zvířat, tak i na hygienu chovu, ustájení a 

výţivu. Vyvraceli argument, ţe koţešinová zvířata neprošla domestikací, čímţ 

ospravedlňovali klecový chov. Dle jejich argumentu je takové zvíře domestikováno více neţ 

100 let, coţ je dlouhá doba, aby si na podmínky chovu zvyklo a přizpůsobilo se prostředí.  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, perforované podlahy klecí způsobovaly zvířatům četná 

zranění, alespoň tak to dokládaly záběry z koţešinových farem. Dle chovatelů se ale jednalo o 

naprosto bezpečný způsob chovu, neboť bylo jiţ vyzkoušeno několik jiných alternativ 

podláţek a ani jedna nevyhovovala a neposkytovala takové podmínky jako právě tento typ 

podlahy. Pouţitím perforované podlahy se zjistil silný pokles invazivních chorob, zvýšila se 

velikost zvířat, jejich plodnost i kvalita srsti. S ohledem na sociální ţivot lišek a norků, pro 

které je typické samotářské chování je právě individuální ustájení nutné, protoţe i ve volné 

přírodě mají zvířata individuální teritoria a kontaktují se pouze v období reprodukce.  

Chovatelé se sice přikláněli k názoru, ţe koţka je produkt v mnoha ohledech 

specifický, významný především v oblasti odívání a ţe není ţivotně nezbytná jako produkce 

potravin. Dále ale dodávali, ţe nelze přírodní produkt nahradit umělým, neboť nikdy nepůjde 

zajistit tak dobré tepelné izolační vlastnosti, jaké má pouze a jedině přírodní koţka. Zároveň 

poukazovali na zvýšení zátěţe ţivotního prostředí, kterou způsobí právě výroba umělých 

vláken.  
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Zákaz chovu koţešinových zvířat, tak, jak je odůvodněn v důvodové zprávě k 

předkládané novele, postrádá dle chovatelů reálné argumenty. Jestliţe by se člověk obešel bez 

koţešiny, obešel by se stejně tak bez masa, mléka a jiných ţivočišných produktů. Je nutné se 

zaměřit na to, v čem zvířata opravdu ţijí, nikoli na to, co je ze zvířat za hospodářský uţitek po 

jejich smrti. Odkazovali na průzkum v Estonsku, kde se koţešinové farmy podařilo zakázat. 

Závěrem výzkumu provedeným odborníkem Davidem Arneyem bylo, ţe nelze pouze 

koţešinové chovy povaţovat za nesprávné, neboť etické problémy koţešinových farem lze 

nalézt ve všech hospodářských chovech. Je proto nutné se zaměřit na ţivot zvířete v chovu, na 

jeho welfare a co nejvíce se přiblíţit jeho přirozenému prostředí. Po usmrcení je totiţ zvířeti 

jedno, jakým způsobem bude vyuţit pro hospodářské účely společnosti.
117

   

Dle názoru autorky byly argumenty prezentované chovateli velmi slabé a někdy si 

vzájemně odporovaly. Jestliţe podmínky chovu pro koţešinová zvířata byly v pořádku, proč 

existuje tolik záběrů dokazujících extrémně špatné zacházení a ţivotní podmínky zvířat? 

Ochránci zvířat moţná nejsou vţdy erudovaní odborníci v této oblasti, nicméně Dopis 

poslancům Parlamentu ČR podepsalo několik desítek českých odborníků, kteří jistě danou 

situaci umí více neţ dobře posoudit. Dále je otázka, zda by Welfur zaručil, ţe se zvířaty bude 

nakládáno dle stanovených podmínek. Jak jiţ autorka zmínila výše, chovatelé se vţdy snaţí o 

co nejmenší náklady a co největší zisk. Vybudovat odpovídající prostředí pro norky a lišky a 

následně promítnou náročnost takového chovu do ceny koţky, by se jistě na trhu s tímto 

zboţím odrazilo v ceně. Jiţ jsme byli svědky zavírání farem právě z ekonomických důvodů. 

Autorka si myslí, ţe při správném zavedení podmínek certifikátu Welfur by se vytvořilo 

prostředí, kde by tato zvířata netrpěla a naopak měla zabezpečený welfare, jednalo by se 

pouze o rozhodnutí chovatelů, zda má cenu se do takového chovu pustit a zda pro ně bude 

dostatečně rentabilní. Tak, jak se to běţně děje v podnikání.  

Ochránci zvířat a předkladatelé novely zákona namítali, ţe Welfur je právě prací 

chovatelů koţešinových farem, kteří se snaţili zákazu zamezit udělením speciálního 

certifikátu garantující welfare zvířat.  

Předkládaný návrh zákona byl nakonec schválen a pozměňovací návrhy, které se 

týkaly zavedení certifikátu Welfur, se do zákona nedostaly. Vyhlášení ve Sbírce zákonů 

nastalo dne 18. srpna 2017 pod číslem 255/2017 Sb. Účinný je zákon od 1. října 2017. 
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Zákon je nejen odrazem intenzivní snahy ochránců zvířat, ale i mínění široké 

veřejnosti. Podle průzkumů veřejného mínění, které provedla agentura Focus, se pro zákaz 

koţešinových farem vyslovilo 83 % obyvatel České republiky. 

Česká republika se tak zařadila na seznam zemí, kde je tento chov zakázán. Absolutní 

zákaz chovu koţešinových zvířat za účelem získání koţešin platí v současné době v osmi 

evropských zemích, jsou jimi Velká Británie, kde zákaz platí od podzimu roku 2000 a 

zakotvil ho zákon Fur Farming (Prohibition) Act 2000, jehoţ čl. Čl. 1 odst. 1 zní: „Osoba se 

dopustí přestupku, pokud drţí zvířata výhradně nebo primárně pro a) poráţku pro hodnotu 

jeho koţešiny, nebo b) odchov zvířat za tímto účelem“. Velmi podobné znění je 

v severoirském i skotském zákoně. 

Nizozemí, chov zakázalo zákonem Wet verbod pelsdierhouderij, Rakousko zákonem 

Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (BGBl. I Nr. 118/2004). Dále zákaz platí v 

Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Makedonii, jejíţ zákon o ochraně a pohodě zvířat 

v čl. 4 odst. 14 (Закон за заштита и благосостојба на животните (Службен весник на РМ, 

бр. 149) dokonce zní „Je zakázáno drţet a chovat zvířata výhradně za účelem výroby koţešin, 

kůţe či peří“, coţ je ještě přísnější úprava neţ náš zákon. Stejně přísný zákaz nalezneme i ve 

Slovinském zákoně na ochranu zvířat Zakon o zaščiti ţivali (Uradni list RS, št. 38/13) v čl. 

15.  

Setkáváme se ale i se zeměmi, kde neplatí absolutní, ale nepřímý zákaz chovu. Jestliţe 

česká právní úprava umoţňovala chov koţešinových zvířat v prostorách pro dvě lišky o 

velikosti plochy 1,2 m
2
, výšky 70 cm s drátěnou podlahou a pro dva norky o velikosti plochy 

0,25 m2, výšky 45 cm s drátěnou podlahou, je vhodné porovnat podmínky chovu s jinými 

zeměmi. Například Švýcarsko ve vyhlášce o ochraně zvířat Tierschutzverordnung (AS 2008 

2985) stanovilo následující poţadavky pro dvě lišky, a to povinnou oboru o velikosti 100 m
2
 s 

plochou pro hrabání, doupětem na spaní a úkryty. Pro dva norky se vyţaduje obora o velikosti 

15 m
2
 s norou a bazénem o minimální velikosti 1 m

2
. To je, vzhledem k tomu, co autorka o 

přirozeném chování norka a lišky napsala v předchozích kapitolách dostatečný welfare, který 

se nikomu nedaří dodrţet, a tak se ve Švýcarsku s chovem koţešinových zvířat vůbec 

nesetkáme. Podobnou úpravu nalezneme v německém zákoníku, kde Vyhláška na ochranu 

hospodářských uţitkových zvířat a dalších zvířat drţených pro získávání ţivočišných 

produktů - Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung 

tierischer Produkte gehaltener Tierebei ihrer Haltung (BGBl I 2006, 2043) stanovil následující 



53 

 

poţadavky. Pro chov lišky se vyţadovala celková plocha minimálně 12 m
2
 a na kaţdé další 

zvíře zvětšit plochu o 3 m
2
 a zajistit noru. Výška musela být minimálně 1,5 m a zároveň bylo 

potřeba zabezpečit alespoň 2 m
2
 plochy na hrabání. Pro norky byla nutná celková plocha 

alespoň 3 m
2
 a na kaţdé zvíře další 1 m

2
 navíc.  Plocha musela mít k dispozici noru a bazén 

na plavání o velikosti alespoň 1 m
2
 a hloubku 30 cm, navíc bylo nutné zajistit zařízení pro 

šplhání. Minimální výška takového výběhu byla 1 m a alespoň polovina podlahové plochy 

musela být pevná. Tyto podmínky byly účinné od 1. ledna 2017. Jednalo se o poslední krok 

před úplným zákazem takových farem. Jedna ze spolkových zemí k absolutnímu zákazu jiţ 

vykročila, kdyţ dvou farmám na jejím území povolila chov koţešinových zvířat při 

nedodrţení stanovených podmínek, to však za cenu ukončení jejich činnosti k 31. prosinci 

2018.
118

 

Částečný zákaz platí například v Dánsku a Švédsku. Částečný proto, neboť absolutně 

zakazuje chov lišek, ale povoluje chov norků.  

5.3 Přeprava kožešinových zvířat 

Přeprava koţešinových zvířat probíhala buď soukromě, nebo komerčně. Oproti 

transportu hospodářských zvířat se nejednalo a přesun na jatka, ale pouze o přesun od 

prodávajícího na chovnou farmu. 

Komerční přeprava probíhala ve vozidle majitele zvířete. Nejčastěji bylo zvíře 

umístěno v krabici nebo přepravce, na které musela být uvedena informace o přítomnosti 

zvířete. Tato přepravka po celou dobu jízdy zaujímala vzpřímenou polohu a bylo nutné ji 

zabezpečit proti pohybům a otřesům.
119

 Nařízení o ochraně zvířat během přepravy dále 

upozorňuje, ţe jsou-li přepravky umístěny nad sebou, musí být uzpůsobeny tak, aby 

nedocházelo k propadání výkalů do přepravek pod sebou. Po dobu přepravy, v závislosti na 

její délce, byl majitel zvířat povinen jim obstarat vodu a krmivo.
120

 Jestliţe by majitel tuto 

povinnost nebo jinou porušil, bylo by na místě pouţít zákon na ochranu zvířat proti týrání. Na 

soukromou přepravu se vztahoval veterinární zákon a vyhláška 342/2012 Sb. 

                                                 

 

118
 Německo zvaţuje zákaz chovu tzv. koţešinových zvířat. www.svobodazvirat.cz [online]. 2015 [cit. 2017-11-

10]. Dostupné z: http://www.svobodazvirat.cz/novinky/nemecko-zvazuje-zakaz-chovu-tzv-kozesinovych-

zvirat.htm 
119

 Příloha I, Kapitola II, bod 5 Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy   
120

 Příloha I, Kapitola V, bod 2.3 Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy   
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5.3.1 Problémy přepravy kožešinových zvířat 

Přeprava koţešinových zvířat se neodehrávala v takovém mnoţství jako přeprava 

zvířat hospodářských a nejčastěji probíhala na malém území, třeba právě na území České 

republiky, kde celková délka přepravy výjimečně přesáhla 5 hodin. Nejjednodušším 

způsobem přepravy byla pro majitele přeprava koţek získaných ze zvířat. Koţky se přepravují 

dle podmínek pro přepravu zboţí. 
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6 Institucionální zajištění ochrany hospodářských zvířat 

 

Ochranu zvířat je nutné zajistit především administrativním aparátem, jehoţ soustava 

orgánů zajistí plnění úkolů v oblasti ochrany zvířat, kontrolu nad dodrţováním právních 

předpisů, vydávání příslušných povolení a také rozhodování o přestupcích. Tyto orgány jsou 

vymezeny v části šesté zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Jsou jimi 

Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa, státní orgány příslušné ke schvalování 

pokusů, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností a ve vymezeném rozsahu i obce. 

Orgány státní správy ve věcech veterinární péče nalezneme v části šesté veterinárního 

zákona. Jsou jimi tytéţ orgány jako orgány ochrany zvířat proti týrání, s výjimkou obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností a orgánů, které jsou oprávněny k rozhodování o projektech 

pokusů na zvířatech. 

6.1 Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství bylo zřízeno zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o 

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.  Tento zákon mimo jiné určuje, 

ţe Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech týkajících se 

veterinární péče, potravin, ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařské péči a také v oblasti 

ochrany práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.
121

  Jeho kompetence jsou dány pro 

ty záleţitosti, které existují na celostátní úrovni. Významně spolupracuje s jinými ústředními 

správními orgány státní správy, které se svou činností podílejí na plnění úkolů podobných 

těm, co jsou svěřeny do působnosti Ministerstva zemědělství, a to s vysokými školami, 

Akademií věd ČR a právnickými osobami se zájmem o ochranu zvířat. Mezi nejdůleţitější 

úkoly Ministerstva zemědělství řadí zákon úkoly související s ochranou zvířat během 

přepravy dle nařízení o ochraně zvířat během přepravy, úkoly v souvislosti s usmrcováním 

zvířat dle nařízení o ochraně zvířat při usmrcení. Rozhoduje také o udělení povolení 

k poráţkám prováděných náboţenskými institucemi nebo společnostmi pro účely jejich 

                                                 

 

121
 § 15 odst. 4 zákon č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů 



56 

 

náboţenských rituálů.
122

 Ministerstvo zemědělství má dále pravomoc udělit, odejmout nebo 

pozastavit akreditaci zařízením, která pořádají odborné kurzy v oblasti ochrany zvířat, jejichţ 

výsledkem je především udělení osvědčení. Jsou jimi například osvědčení o způsobilosti 

k péči o prasata, o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel anebo osvědčení k 

výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat.
123

  

Ministerstvo zemědělství zřizuje dle zákona svůj poradní aparát. S funkcí poradního 

orgánu tak zřídilo Výbor pro ochranu zvířat pouţívaných pro vědecké účely. Tento výbor 

poskytuje odborné poradenství ve věcech pokusných zvířat. Zároveň je jeho povinností 

informovat státní orgány o provedených pokusech a jejich výsledcích, které jsou mu 

poskytnuty od členských států, aby se zamezilo duplicitnímu testování téhoţ. Významné 

postavení má i Ústřední komise, jeţ byla zřízena jako poradní orgán ministra zemědělství a 

v současné době má čtyři výbory.
124

 Jsou jimi výbor pro ochranu hospodářských zvířat, výbor 

pro ochranu zvířat v zájmových chovech, výbor pro ochranu volně ţijících zvířat a výbor pro 

ochranu pokusných zvířat. Předseda a členové komise jsou jmenováni i odvoláváni ministrem 

zemědělstvím. Orgány komise jsou předseda a rada komise.
125

 Ministerstvo zemědělství dále 

zřídilo Oddělení ochrany zvířat k plnění úkolů v rámci odboru ţivočišných komodit.
126

 

Jestliţe se jedná o veterinární péči, zaujímá v této oblasti Ministerstvo zemědělství 

postavení nejvyššího orgánu. Jeho úkolem je stanovit primární směry rozvoje veterinární péče 

a zároveň dohlíţet na jejich řádné plnění. Výkon státní správy ve věcech veterinární péče je 

podřízen Ministerstvu zemědělství, které funguje také jako odvolací orgán proti rozhodnutím 

Ústřední veterinární péče. Ministerstvo zemědělství zřizuje státní veterinární ústavy a ústav 

pro vědeckovýzkumnou činnost v oboru veterinárního lékařství a Ústřední nákazovou komisi, 

která byla zřízena jako poradní orgán.
127

 

Vedle Ministerstva zemědělství mají v této oblasti pravomoci Ministerstvo vnitra a 

Ministerstvo obrany. Ty pro své účely vyuţívají zvířata, nad jejichţ chovem vykonávají dozor 

orgány těchto ministerstev, přičemţ o úkolech spojených s dozorem nad dodrţováním zákona 

                                                 

 

122
 § 20 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

123
 § 20 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

124
 §20b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

125
 § 21 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

126
 Informace z oddělení ochrany zvířat. Oddělení ochrany zvířat. Ministerstvo zemědělství 

[online]. [cit. 10. 11. 2017]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/oddeleniochrany- 

zvirat/ 
127

 § 44 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
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na ochranu zvířat proti týrání podávají informace Ministerstvu zemědělství a Státní 

veterinární správě.
128

 Dle § 45 veterinárního zákona mají výše uvedená ministerstva své 

veterinární lékaře, kteří jsou kompetentní k provádění kontrol a různým potvrzením, 

osvědčením a také k vydávání pasů pro psy, které „slouţí“ právě těmto ministerstvům. 

Ministerstvo obrany a vnitra spolu se Státní veterinární správou provádí úkony, které 

předcházejí šíření nákaz, zároveň provádějí veterinární dozor v objektech důleţitých 

z hlediska obrany státu. 

6.2  Orgány veterinární správy 

Soustava orgánů státní veterinární správy se skládá z Ústřední veterinární správy, která 

se řídí zákonem na ochranu zvířat proti týrání a také veterinárním zákonem. Dle prvního 

zmíněného zákona především zpracovává a realizuje program ochrany zvířat a realizuje 

program ochrany zvířat. Úzce spolupracuje s Radou Evropy a vykonává dozor nad 

dodrţováním povinností stanovených zákonem. Dle veterinárního zákona dohlíţí na zdraví 

zvířat a také pečuje o to, aby ţivočišné produkty byly zdravotně nezávadné a splňovaly 

stanovené podmínky. Jako další činnost uvádí veterinární zákon zpracovávání víceletých 

plánů kontrol, jejichţ cílem je sledovat dodrţování právních předpisů upravujících pohodu 

zvířat, zdraví zvířat a také jiţ míněnou zdravotní nezávadnost ţivočišných produktů. Jestliţe 

zjistí nedostatky v některé výše zmíněné oblasti, vyzve k jejich odstranění. Právě dozor a 

kontrola jsou jednou z nejdůleţitějších činností Ústřední veterinární správy. Významné je ale 

i udělování povolení dle předpisů EU pro výjimky z některých veterinárních a hygienických 

poţadavků, jeţ jsou stanoveny pro zdraví a welfare zvířat.
129

 Ústřední krajská správa funguje 

jako odvolací orgán pro Městskou a krajské veterinární správy, které rozhodovaly v prvním 

stupni ve věcech svěřených jim zákonem.
130

 

Druhým článkem soustavy orgánů veterinární správy jsou krajské a Městská 

veterinární správa v Praze. Jejich povinností je vykonávat dozor nad dodrţováním povinností, 

které jsou ukládány chovatelům a jiným osobám zákonem nebo příslušným nařízením. Jedná 

se například o dozor při přepravě nebo kontrolu povolení dopravců, která mohou pozastavit, 

vydat nebo odejmout. Krajské a Městská veterinární správa provádějí kontroly zvířat a 

ţivočišných produktů, s nimiţ se obchoduje, a zařízení, ve kterých dochází např. 
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 § 22 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

129
 § 48 zákona  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

130
 § 47 zákona  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
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k inseminaci, karanténě nebo zpracování ţivočišných produktů. Orgány jsou dle veterinárního 

zákona oprávněny vydat nejrůznější opatření ve věcech týkajících se nákaz, očkování a 

prohlídek zvířat.  Také stanovují veterinární podmínky pro provádění pokusů na zvířatech. 

Dle § 22 odst. 1 zákona na ochranu zvířat je v jejich kompetenci případně vydat rozhodnutí o 

závazném pokynu k odstranění zjištěných nedostatků nebo uloţit pokuty za případné 

nesplněné povinnosti dané zákonem a jinými předpisy nebo za jejich porušení.
131

 

V souvislosti s celostátním pohotovostním plánem vypracovávají krajské správy krajské 

pohotovostní plány. 

Jsou nadřízeny obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, a tak mohou dávat 

podněty k projednání přestupků, které zjistily při svých šetřeních. Na ţádost obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností mohou vydat odborné vyjádření pro řízení o přestupcích, které je 

z právního hlediska závazným stanoviskem a je pro celé správní řízení závazné.
132

 Takové 

vyjádření má svou strukturu, kdy se v úvodní části uvede, ţe se jedná o odborné vyjádření 

příslušné krajské veterinární správy a zároveň jsou uvedeny důvody, pro které vzniklo 

podezření ze spáchání přestupku. Ve skutkové části se rozebere kontrolní činnost správního 

orgánu, kdy se uvede kontrolovaný objekt, datum, kontrolní činnost, předmět kontroly a 

podobně. Nezbytné je i právní zhodnocení, jehoţ součástí je skutková podstata přestupků. 

Stěţejní částí je závěr vyjádření, neboť v něm je uvedeno, zda došlo k přestupku, a kdo se ho 

dopustil. Neodmyslitelnou částí je poučení o moţnosti podání opravného prostředku. 

6.3 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují především o přestupcích a 

přestupcích podle zákona na ochranu zvířat. Rozhodují také o zvláštních opatřeních podle 

§28a, §28b a §28c a v součinnosti s policií je provádějí. Je-li to nezbytné pro řízení na úseku 

ochrany zvířat, tak zaměstnanci obcí s rozšířenou, mohou vstupovat do objektů určených pro 

chov nebo usmrcení zvířat a vyţadovat si nezbytní doklady.
133

 Z hlediska svěřených 

pravomocí lze říci, ţe orgány obce s rozšířenou působností vykonávají tzv. „zbytkovou 

působnost“, kdy plní ty úkoly, které nebyly svěřeny jinému orgánu. 
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 § 49 odst. 1 zákona  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 7 As 46/2010. 
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 § 24a a § 25 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
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6.4  Zvláštní opatření týkající se týraných zvířat 

V oblasti ochrany zvířat dochází k významné spolupráci právě mezi krajskou 

veterinární správou a obecními úřady s rozšířenou působností. Kaţdá instituce má jisté 

pravomoci. Krajská veterinární správa vydává návrh na zvláštní opatření. Tím je například 

návrh na uloţení zvířete do náhradní péče, přičemţ z hlediska jeho povahy se jedná o 

kvalifikovaný podnět, který není pro obecní úřad s rozšířenou působností závazný. Jeho 

doporučující charakter tak obecní úřad můţe ignorovat a rozhodnut dle svého vlastního 

uváţení, a to o zabrání zvířete, jeho propadnutí nebo udělí pokutu. 

Umístění zvířete do náhradní péče patří mezi nejčastěji vyuţívané instituty. Děje se 

tak tehdy, je-li zvíře opakovaně týráno anebo to vyţaduje jeho zdravotní stav. V případě, ţe je 

potřeba rychle jednat, vyuţívá se institut předběţné náhradní péče. Děje se tak na návrh 

krajské veterinární správy, pokud se situace jeví tak, ţe zvíře bude později umístěno do 

náhradní péče s vidinou moţného návratu k majiteli. Fakticky konat bude obecní úřad 

s rozšířenou působností, který o předběţné náhradní péči rozhodne. 

Institut náhradní péče není sankčního charakteru, ale jedná se pouze o nápravu 

dočasného stavu, který nevyhovuje a je potřeba jej zlepšit. Menší zvířata, především kočky a 

psi, se umisťují do útulků. Větší zvířata, jako jsou koně a dobytek, se umisťuje k jiným 

chovatelům. Všem za to náleţí náhrada nákladů. V praxi je těţké najít chovatele, který 

dočasnou náhradní péči poskytne, neboť většinou kapacitně nevyhovuje, nebo má obavu o to, 

zda mu bude nahrazena veškerá suma vynaloţených nákladů. Jak se autorka dozvěděla, 

některé obecní úřady ponechávaly řešení této věci mezi chovateli a k náhradám se nijak 

nevěnovaly. To mnoho náhradních chovatelů od pomoci odradilo.  

Propadnutí nebo zabrání zvířete jsou instituty sankčního charakteru. Zabrání zvířete 

lze uloţit osobě, kterou nelze za přestupek stíhat. Jedná o soby neodpovědné kvůli věku nebo 

nepříčetnosti. Je třeba si uvědomit, ţe při splnění zákonem stanoveným podmínek můţe být 

chovatelem zvířete i osoba mladší 15 let, nebo osoba, jejíţ způsobilost k právním úkonům 

byla omezena. Propadnutí zvířete se pak vztahuje na osoby, které za přestupek lze stíhat. 

Zvíře se stane majetkem státu, a to na základě rozhodnutí obecního úřadu s rozšířenou 

působností. Neţ se tak stane, je úřad povinen zkoumat, zda je moţná náprava stávajícího 
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stavu a zda by nepostačil institut náhradní péče.
134

 Krajská veterinární správa disponuje ještě 

tzv. pokynem k odstranění nedostatků. Jedná se o institut, který uplatní tehdy, nedošlo-li 

k týrání v takové intenzitě. Existuje mnoho případů, kdy je krajská veterinární správa 

opakovaně informována o chovu v nevhodných podmínkách. Nejedná se ale o tak závaţné 

nedostatky, aby iniciovala podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k vydání 

rozhodnutí o zvláštním opatření. Tento pokyn by měl předcházet návrhu na vydání rozhodnutí 

o zvláštním opatření. 
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 TRAPLOVÁ, JUDr. Jana. Výklad k problematice zvláštního opatření, zejména k umístění týraného zvířete do 

náhradní péče, podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

[online]. In: . Praha, 2017, s. 24 [cit. 2019-08-10]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-

zvirat/system-ochrany-zvirat-v-cr/oddeleni-ochrany-zvirat/informace-z-oddeleni-ochrany-zvirat/ 
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7  Odpovědnost 

 

Odpovědnostní vztahy jsou takové, které vznikají při porušení povinností stanovených 

zákonem. Základní rozlišení těchto vztahů je trestní a správní. Odpovědnostní vztahy jsou 

právem hmotným, které se realizuje prostřednictvím práva procesního.
135

 

7.1 Odpovědnost za přestupky 

Dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jenţ vstoupil 

v účinnost dne 1. července 2017, se přestupkem rozumí „společensky škodlivý protiprávní čin, 

který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, 

nejde-li o trestný čin.“
136

 Oproti trestnému činu se přestupek vyznačuje niţší mírou 

společenské nebezpečnosti. Pojem přestupek v sobě nově zahrnuje i pojem tzv. jiného 

správního deliktu. To znamená, ţe o přestupcích, tak jak jsou rozepsány v jednotlivých 

zákonech, se povede řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich. Tímto sloučením dle autorky došlo ke zjednodušení právní úpravy, ale i k přehlednosti 

a vyšší právní jistotě.   

K řízení o přestupcích jsou příslušné aţ obce s rozšířenou působností, které rozhodují 

na základě výše uvedeného zákona a subsidiárně pouţijí správní řád. Existují však výjimky, 

kdy k řízení o přestupku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání je v případě nesplnění 

povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce příslušná obec.
137

 

Pachatelem přestupku můţe být fyzická osoba, jejíţ odpovědnost je zaloţena na 

subjektivním principu, kdy je tedy nutné, aby pachatel jednal zaviněně.
 
Postačí zavinění z 

nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, ţe je třeba úmyslného zavinění.
138

 Dále jím můţe být 

i právnická osoba a fyzická osoba podnikající.
139

 Odpovědnost právnické osoby a fyzické 

osoby podnikající se zakládá na objektivním principu, a zavinění se zde nevyţaduje. Existuje 
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 HARVÁNEK, Jaromír a kolektiv. Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 380 ISBN 978-80-7380-

454-1 
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 § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
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 § 28 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
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 § 13 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
139

  § 20 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
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ale institut liberace, který jim umoţňuje zproštění odpovědnosti, a to jestliţe vynaloţily 

veškeré moţné úsilí, které je v danou chvíli moţné poţadovat, k odvrácení přestupku.
 140

 

V případě, ţe se obviněný s poškozeným nedohodnou, a nevyuţijí tak nový institut 

narovnání, který je potřeba potvrdit správním orgánem, rozhoduje ve věci samotný správní 

úřad. A za spáchání přestupku uloţí správní tresty. Ty jsou explicitně vyjmenované v zákoně, 

pro příklad jsou jimi zákaz činnosti, napomenutí a pokuta.
141

 Při určení druhu správního trestu 

a jeho výměry se přihlédne zejména k závaţnosti přestupku, k přitěţujícím nebo polehčujícím 

okolnostem a také do jaké míry se pachateli podařilo přestupek dokonat.
142

 

Skutkové podstaty přestupků, kterých se lze dopustit v oblasti ochrany zvířat 

nalezneme v zákonech, a to v zákoně na ochranu zvířat a ve veterinárním zákoně. 

7.1.1 Přestupky dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání upravuje skutkové podstaty přestupků v části 

sedmé v § 27.
143

 Přestupku se dopustí fyzická osoba například: 

 týráním zvířete, 

 propagací týrání, 

 utýráním zvířete,  

 usmrcením zvíře při domácí poráţce v rozporu se zákonem, 

 usmrtím pokusného zvíře v rozporu se zákonnými podmínkami. 

Zákon dále upravuje přestupky, kterých se dopustí fyzická osoba jako chovatel tím, 

ţe:
144

 

 poruší povinnosti týkající podmínek chovu psa nebo kočky, 

 chová zvířete, které vyţaduje zvláštní péči, v rozporu se zákonem,  

 daruje nebo prodá zvíře ze zájmového chovu osobě mladší 15 let bez souhlasu jejích 

rodičů, 

 neučiní opatření proti úniku zvířat podle zákona. 
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 § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
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Specifická úprava přestupků se týká fyzické osoby, která se dopustí přestupku jako 

chovatel hospodářských zvířat. A to kdyţ:
145

 

 nezajistí povinně prováděné podmínky zvířat,  

 zahájí přepravu zvířete, které je nemocné, vyčerpané nebo zraněné k poráţce na 

jatkách na vzdálenost delší neţ 100 km,  

 nezajistí dostatečně početný a odborný personál, který je schopen rozpoznat změny 

v chování hospodářských zvířat nebo příznaky zhoršeného zdravotního stavu, 

 neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat, 

 nedodrţí minimální standardy pro chov hospodářských zvířat podle zákona.  

Zákon dále rozlišuje přestupky fyzické osoby jako pořadatele, ošetřovatele 

handicapovaného zvířete, chovatele zvířete vyţadující zvláštní péči, osoby odpovědné za péči 

o pokusná zvířata, vedoucího projektu pokusů nebo jeho zástupce, provozovatele útulku nebo 

záchranné stanice.
146

  

Přestupky spáchané právnickými osobami anebo podnikajícími fyzickými osobami 

jsou upraveny v § 27 na ochranu zvířat proti týrání. Nově se jiţ v souvislosti s těmito subjekty 

nehovoří o tzv. správních deliktech. Výčet přestupků je velmi podobný přestupkům fyzických 

osob, přičemţ o subjektech zákon hovoří také jako o chovatelích, chovatelích hospodářských 

zvířat, pokusných zvířat, koţešinových zvířat, provozovatelích podniků a církvích. Na rozdíl 

od nich se však právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající mohou dopustit přestupku 

také tím, také tím, ţe: 

 chovají hospodářská zvířata v intenzivním chovu bez zajištění poplašného systému 

větrání, 

 neoznámí nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání výkon 

ţivnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské veterinární správě nebo nedoloţí, 

jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohodu v případě 

zahájení činnosti, 

 nevedou záznamy nebo neuchovávají dokumentaci stanovenou jim zákonem.
 147
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Zákon přesně stanoví, za jaké přestupky lze uloţit pokutu, jejíţ výše se pohybuje od 

50 tisíc do půl milionu.
148

 Spolu s pokutou můţe obecní úřad s rozšířenou působností uloţit 

zákaz chovu zvířat, propadnutí nebo zabrání týraného zvířete, jehoţ novým vlastníkem bude 

stát.  Jestliţe ale uloţí trest zákazu chovu zvířat nebo propadnutí týraného zvířete, musí jej 

vţdy uloţit s pokutou. Záleţí na závaţnosti spáchaného přestupku, neboť v případě, kdy by za 

přestupek byla uloţena pokuta na dolní hranici sazby za přestupek, nešlo by zároveň uloţit 

zákaz chovu a propadnutí týraného zvířete. Je tedy vţdy podstatné zváţit míru závaţnosti 

přestupku a jiné okolnosti, dle kterých se stanoví trest za přestupek, a dále postupovat dle 

zákonných kritérií.
149

  

Mezi další instituty, které se vyuţívají v oblasti ochrany zvířat, jsou rozhodnutí o 

umístění zvířete do náhradní péče a předběţné náhradní péče.  

Rozhodnutí o umístění zvířete do náhradní péče lze vydat za předpokladu, ţe je zvíře 

týráno nebo to vyţaduje jeho zdravotní stav. Po oznámení takového rozhodnutí je vlastník 

zvířete povinen zvíře vydat. Nerespektuje-li výzvu, je oprávněné osobě dovoleno vstoupit do 

prostor, kde je zvíře chováno, a odnětí provést. Nutno dodat, ţe tak lze postupovat pouze 

v případech, kdy se jedná o odnětí týraného zvířete. Vlastník zvířete se po celou dobu trvání 

opatření nemění a můţe kdykoli poţádat o navrácení zvířete, jestliţe splnil podmínky 

stanovené mu rozhodnutím k zabezpečení ochrany zvířete. Nelze-li předpokládat, ţe by došlo 

k nápravě pachatele, zvíře mu vráceno nebude.
150

  

Opatření týkající se předběţné náhradní péče o týrané zvíře se ukládá tehdy, je-li 

vysoká pravděpodobnost, ţe ve správním řízení bude následovat uloţení trestu propadnutí 

týraného zvířete, rozhodnutí o jeho zabrání nebo rozhodnutí o umístění týraného zvířete do 

náhradní péče. Zajímavostí tohoto opatření je jeho okamţitá vykonatelnost. Případné odvolání 

podané proti němu nemá odkladný účinek.
151

 

Zvláštní opatření, jejichţ úpravu nalezneme v § 28a zákona na ochranu zvířat proti 

týrání, ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh krajské veterinární správy. 

Správní orgán tak můţe: 
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  nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyţaduje-li to jeho 

zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno, 

 nařídit chovateli zajistit opatření ke sníţení počtu zvířat včetně jejich usmrcení, 

dochází-li k jejich týrání, 

 nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby 

odstranění závad, 

 nařídit vlastníkovi zvířete utracení zvířete veterinárním lékařem v případě nemocného 

zvířete, jehoţ přeţívání je spojeno s trvalým utrpením. 

Přestupky dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči jsou rozděleny dle toho, kdo 

se jich můţe dopustit. Fyzická osoba naplní skutkovou podstatu přestupku tím, ţe:
152

 

 neplní nebo poruší zákonnou povinnost při přemisťování zvířat,  

 nedodrţí poţadavky na zdravotní nezávadnost ţivočišných produktů, 

 nesplní nebo poruší povinnost týkající se prevence před nákazami a přenosnými 

nemocemi, 

 vykonává činnost bez potřebného povolení orgánu veterinární správy, 

 neplní pokyny orgánu veterinární správy. 

Právnická osoba nebo osoba podnikající se můţe dopustit přestupku tím, ţe: 

 jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo poruší některou z povinností, 

 nesplní nebo poruší některou z veterinárních podmínek obchodování se zvířaty a 

ţivočišnými produkty. 

Za přestupky dle zákona lze uloţit pokutu ve výši od 50 tisíc do 300 tisíc korun, 

přičemţ zákon sám výslovně uvádí, za který přestupek je jaká výše moţná. Oproti obecnému 

ustanovení o přestupcích v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, se pouţije 

speciální úprava tohoto zákona. Podle té projednání přestupků náleţí do kompetence krajské 

veterinární správy, s výjimkou přestupků, které projednává Ústav a celní úřad.
153
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7.2 Trestní odpovědnost 

Trestní odpovědností rozumíme odpovědnost za trestný čin. Ten se na rozdíl od 

přestupku odlišuje vyšší mírou společenské nebezpečnosti. § 13 odst. 1 zákona č. 40/2009 

trestního zákoníku trestný čin definuje jako protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a 

který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti je také nutné 

úmyslné zavinění, není-li vyloţeně v zákoně stanoveno, ţe postačí zavinění z nedbalosti.
154

  

Za trestné činy z této oblasti je odpovědná fyzická a rovněţ i právnická osoba, která 

před novelizací nebyla za týrání zvířat odpovědna. Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim stanoví podmínky trestní odpovědnosti 

právnických osob, tresty a ochranná opatření, které se za spáchání trestných činů právnickým 

osobám uloţí.  

 Klíčovým právním předpisem je zákon č. 40/1990 Sb., trestní zákoník, jehoţ hlava 

VIII. se týká trestných činů spáchaných proti ţivotnímu prostředí. V této oblasti se jedná o 

ucelenou právní úpravu a trestné činy, oproti právní úpravě přestupků, nalezneme jenom a 

pouze ve výše zmíněném zákoně. Je pravdou, ţe trestné činy týkající se trestných činů týrání 

zvířat nebo zanedbání péče o zvíře odkazují na jiný právní předpis, kterým se rozumí zákon 

na ochranu zvířat proti týrání, ze kterého se také vychází při definici pojmu zvíře pro potřeby 

trestního zákoníku. To ale nemění nic na ucelenosti a přehlednosti úpravy, která i v rámci 

právní jistoty určuje, který konkrétní čin je trestným činem. Pro doplnění je vhodné říci, ţe 

ochrana zvířat je v trestním zákoníku zavedena od 1. ledna 1992.
155

  

Trestné činy z oblasti ochrany zvířat spadají do kompetence okresního soudu v prvním 

stupni, dle zákonných podmínek o příslušnosti. Za jednání spáchaných na zvířatech, která 

jsou dle trestního zákoníku trestná, obecně zákon nepřipouští vysoké tresty, jejichţ vymezení 

nalezneme u jednotlivých skutkových podstat. Například při naplnění kvalifikované podstaty 

trestného činu lze pachateli uloţit maximálně pět let odnětí svobody, propadnutí věci nebo 

zákaz činnosti. Výčet trestů ale není konečný, je moţné také uloţit některý z vyjmenovaných 

trestů v § 53 odst. 2 trestního zákoníku. 
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7.2.1 Trestný čin týrání zvířat  

Tento trestný čin je upraven v § 302 trestního zákoníku
156

 a dopustí se ho ten „kdo týrá 

zvíře zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo surovým nebo trýznivým způsobem 

veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.“ Zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem 

jedná pachatel, jestliţe vystaví zvíře mimořádně fyzickým či psychickým útrapám a bolesti, 

jeţ podstatně překračují běţné útrapy.
157

 V trestním zákoníku najdeme, co je myšleno 

spácháním činu veřejně. Tím se rozumí spáchání činu nejméně před třemi osobami, které jsou 

současně u činu přítomny.
158

 Při posuzování jednání, které je týráním, se pouţije zákon na 

ochranu zvířat proti týrání, jenţ taková jednání vymezuje konkrétně.
159

 Stejně tak to bude 

v případě definice zvířete. Pro definici místa veřejně přístupného je vhodné pouţít usnesení 

soudu.
160

 To uvádí, ţe jde o místo, kam můţe vstoupit široký okruh osob, přičemţ je důleţité, 

aby veřejnost mohla vidět nebo slyšet takové jednání pachatele. Můţe se tak dít ale i 

v soukromém prostoru pachatele, k tomu blíţe citace „Trestný čin týrání zvířat byl spáchán 

na místě veřejnosti přístupném ve smyslu §302 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku i tehdy, jestliţe se 

ho pachatel dopustil sice v soukromém prostoru, do něhoţ není volný přístup, pokud ovšem 

veřejnost mohla negativně vnímat projevy týrání z jiného veřejně přístupného místa, např. ze 

sousedícího pozemku, který nebyl dostatečně oddělen ani oplocením, a nebyla vytvořena ani 

ţádná jiná bariéra zabraňující vizuálnímu pozorování i zvukovému vnímání projevů týrání.“  

Podstatné je zmínit i § 302 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, které se týká tzv. 

utýrání zvířete. Tím rozumíme „kaţdé usmrcení zvířete způsobem, které mu působí 

nepřiměřenou bolest, popř. jemuţ předchází vystavení bolestem či šokujícím proţitkům, a to i 

trvajícím po delší dobu, pokud toto vystavení bylo mimořádně intenzivní. Je jím např. 

usmrcení psa jeho shozením z velké výšky na zem.“
161

 

Paragraf 302 sestává celkem ze tří odstavců, přičemţ druhý a třetí odstavec jsou 

kvalifikované skutkové podstaty spojeny s přísnějším postihem za jejich naplnění.  Odstavec 

2 je spojen s recidivou, tedy jestliţe se pachatel dopustí znovu trestného činu týrání zvířat dle 

odst. 1, za který byl v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, a dále způsobil-li 
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zvířeti trvalé zdravotní následky nebo dokonce smrt.
162

  Trvalými následky na zdraví zvířete 

rozumíme nevratné změny zdravotního stavu způsobené týráním. Takové následky nelze 

úplně vyléčit, mají vliv na zdravotní stav zvířete, který je v tomto důsledku horší neţ stav 

před týráním.
163

 Odstavec tři upravuje týrání na větším počtu zvířat. Zákon opět nepodává 

vysvětlení toho, co povaţuje za větší počet zvířat, proto je na místě pouţít výše citované 

usnesení, dle něhoţ se jedná o počet minimálně sedmi zvířat.  

7.2.2  Trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 

Trestný čin upravený v § 303 trestního zákoníku byl zaveden novelizací v roce 2009. 

Důvodem byly opakující se případy zanedbání péče o zvířata, o která měla osoba pachatele 

povinnost se starat. Pachatelem trestného činu je ten, „kdo z hrubé nedbalosti zanedbá 

potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něţ je povinen se z jiného důvodu starat, a 

způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt.“
164

 Je zde rozdíl oproti právní úpravě v § 

302, kdy subjektem můţe být opět fyzická osoba, ale ta, která měla povinnost se o zvíře řádně 

starat, přičemţ se zanedbáním příslušné péče dopustila v hrubé nedbalosti. Tou rozumíme 

takové jednání vyznačující se zřejmou bezohledností pachatele.
165

 Podstatou toho ustanovení 

je právě péče o zvíře, jejíţ intenzita a kvalita se liší zvíře od zvířete. Je nutné dbát na věk 

zvířete, stravu, fyziologické vlastnosti a způsob ţivota. V tomto směru se posuzují obecně 

ţivotní podmínky, tedy welfare. 
166

 

7.2.3 Trestný čin neoprávněné výroby, držení a jiného nakládání s léčivy 

a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat 

Trestný čin definován v § 305 odst. 1, jenţ zní „Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, 

vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává látku s 

thyreostatickými, gestagenními, androgenními, estrogenními nebo jinými hormonálními 

účinky, beta-agonisty nebo jinou látku určenou ke stimulaci uţitkovosti hospodářských zvířat 

nebo přípravek obsahující takovou látku“  

Tohoto trestného činu se dopustí fyzická osoba, která „v rozporu s jiným právním 

předpisem pouţívá léčiva za účelem zvýšení uţitkovosti hospodářských zvířat nebo je za tím 
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účelem vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo 

přechovává.“
167

 Podstatou je chránit hospodářská zvířata před extrémními léčivy, která by jim 

mohla způsobit zdravotní problémy a která nejsou vzhledem ke zvýšení produkce těchto 

zvířat ţádoucí ani prospěšné. Jiným právním předpisem se zde rozumí veterinární zákon nebo 

zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Důleţité v tomto případě bude vypracovat znalecký 

posudek, který určí, zda se jedná o léčivo s účinkem zvýšit uţitkovost zvířete.
168

 

7.2.4 Trestný čin šíření nakažlivé nemoci zvířat 

Trestného činu se dopustí fyzická osoba, která byť z nedbalosti „způsobí nebo zvýší 

nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakaţlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, 

hospodářských zvířat nebo volně ţijících zvířat“
169

 Objektem tohoto trestného činu je ochrana 

před zavlečením a případným šířením nakaţlivých chorob, kterými jsou například africký mor 

prasat, hniloba včelího plodu, hřebčí nákaza, cholera drůbeţe.
170

 Jedná se o nemoci vlastní 

pouze některému druhu zvířat, nebo všem zvířatům, stejně tak můţe docházet k přenosu 

chorob pouze mezi zvířaty nebo mezi zvířaty a lidmi. Důraz na ochranu se klade z hlediska 

zdraví zvířat i zdraví člověka, neboť zejména ten přichází se zvířaty do kontaktu a vyuţívá 

ţivočišné produkty. Zavlečením rozumíme vyskytnutí nemoci v místech, kde se předtím 

neobjevila vůbec, anebo ne v epidemické podobě. K rozšíření nakaţlivé nemoci dochází 

tehdy, je-li zvýšení jejího nebezpečí v místech, kde se jiţ vyskytovala v podobě epidemie. 

K zavlečení nebo rozšíření můţe dojít několika způsoby, například nedodrţením karanténního 

opatření, neuposlechnutím zákazu převozu nakaţených zvířat. Pro dokonání trestného činu 

postačí zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakaţlivé choroby, které v důsledku 

jednání pachatele bezprostředně hrozí, neboť se jedná o ohroţovací trestný čin. Nakonec pro 

naplnění této skutkové podstaty není nutné, aby k zavlečení nebo rozšíření skutečně došlo. 
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Závěr 

Ochrana zvířat byla ve svých počátcích řešena velmi jednoduše. První zmínky o 

zvířeti v právním předpise sice pocházejí z doby starověku, avšak první legislativní akt 

pojednávající o jejich ochraně lze najít aţ v 16. století. Na počátku stála především etická 

východiska vedoucí k jejich ochraně. Později filozofie, náboţenství a věda měnily pohled na 

zvíře, především na jeho postavení v právu a smyslové proţívání, které se právě na základě 

vědeckých výzkumů stalo základem pro welfare zvířat. Ten se do zákonů začal promítat v 19. 

století nejprve ve Velké Británii a ve 20. století téměř ve všech evropských zemí. Ochrana 

zvířat a zákaz jejich zneuţívání byly zpočátku upraveny velmi jednoduše na regionální 

úrovni. Mezinárodní úrovně dosáhla aţ jednání ve druhé polovině 20. století. Především díky 

činnosti mezinárodních organizací, jakými jsou např. Rada Evropy, existují dokumenty 

regulující ochranu zvířat při přepravě, hospodářských zvířat, pokusných zvířat atd. Vzhledem 

k jejich charakteru tzv. soft law, mají velmi nízkou vynutitelnost a závaznost, a proto jsou dle 

autorky pouze jakýmsi vodítkem pro vnitrostátní právní úpravu.  V tomto směru jsou právě 

pro svou vynutitelnost a závaznost důleţité komunitární prameny ochrany zvířat, 

prostřednictvím kterých se do jednotlivých právních řádů dostávají poţadavky minimální 

ochrany společné všem členským zemím. Kvalitní nadnárodní úprava je krokem ke kvalitní 

vnitrostátní úpravě. Vstupem České republiky do EU se ochrana zvířat v mnoha oblastech 

zlepšila, a to především díky primárním a sekundárním právním pramenů evropského práva. 

Je potřeba však pamatovat i na některé problémy související s nadnárodním právem. 

Například na ten, ţe mezi právními předpisy Evropské unie nepanuje jasně stanovená 

hierarchie. Stává se tak, ţe směrnice se novelizuje nařízením nebo naopak. Výjimkou není ani 

situace, kdy závazný předpis odkazuje na ustanovení, jeţ má pouze doporučující charakter. 

Významnou roli sehrává judikatura Soudního dvora EU, která podstatnou měrou dotváří 

právo obsaţené v předpisu. Není výjimkou, ţe směrnice EU v České republice často zasahují 

do několika vnitrostátních zákonů. Příkladem je například směrnice Rady č. 2007/43/ES ze 

dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso, která 

v dané problematice propojuje úpravu zákona na ochranu zvířat proti týrání, plemenářského 

zákona a veterinárního zákona. Snaha provázat dané předpisy je sloţitá a mnohdy i pro 

člověka nepřehledná. 

Česká republika, přestoţe ve svých ústavních dokumentech nemá výslovně 

zakotvenou ochranu zvířat, vydala několik zákonů a vyhlášek týkajících se této oblasti. Pro 
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přehlednost je lze rozdělit na tzv. přímou a nepřímou ochranu zvířat proti týrání. Mezi přímou 

se řadí zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, skrze který jsou do českého práva promítány principy práva mezinárodního a který 

zároveň upravuje terminologii i její výklad. Patří sem také vyhlášky. Například vyhláška č. 

4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních 

standardech pro ochranu hospodářských zvířat anebo vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně 

zvířat při usmrcování.  

 Problémy plynoucí z výše zmíněných legislativních aktů autorka vidí především 

v nejednotné terminologii, která můţe být zmatečná. Například definice pojmu zvíře je jiná 

v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Dále v roztříštěnosti a nepřehlednosti právní úpravy, neboť neexistuje jeden kodex, 

který by komplexně pojednával o dané problematice, ale mnoho vyhlášek provádějící dané 

zákony. Vysoký počet vyhlášek se týká i tzv. nepřímé ochrany zvířat, kam se řadí např. 

vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o 

oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. 

Z hlediska obsahu právních předpisů autorka spatřuje nejvýraznější nedostatky 

v oblasti chovu. Především v nadměrné intenzitě chovu, popření přirozeného chování zvířat, 

neuspokojení sociálních potřeb, genetické modifikaci, nesprávném provádění poráţek a 

oddělování mláďat od matek. Zákon na ochranu zvířat proti týrání klade důraz na zvíře jako 

na ţivého tvora schopného cítit bolest a na zacházení s ním takovým způsobem, aby mu 

nebylo způsobeno ţádné utrpení. Z prováděcí vyhlášky k zákonu se ale například dozvídáme, 

ţe je povoleno chovat nosnice v klecích o velikosti ne o moc větší neţ je formát A4. Pět 

milionů nosnic tak v ČR celý ţivot stojí na mříţích namačkané jedna na druhou bez moţnosti 

pohybu i otočení se. Je taková úprava pro zvíře příznivá a nezpůsobuje mu utrpení? Není. 

Z autorčina pohledu by bylo ideální absolutně zakázat klecové chovy a vytvořit podmínky 

podobné těm v ekologickém zemědělství. Takový zákaz platí například v Rakousku. Cena 

vajec by sice v alternativním chovu vzrostla o 20%,
171

 ale vzhledem k tomu, ţe 85% aţ 90% 

vajec spotřebitel nakoupí právě od slepic z klecového chovu, by tato změna měla velký smysl. 

Autorku překvapuje i absence úpravy zajišťující hospodářským zvířatům pobyt venku. Zákon 
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na ochranu zvířat proti týrání ani vyhlášky neuvádí ţádnou minimální oblast nebo dobu 

volného pohybu venku. Je tak čistě na uváţení chovatele, jestli zvířata z uzavřeného prostoru 

ven vypustí a na jak dlouho. Oproti tomu v ekologickém zemědělství je nutnost zajistit 

venkovní plochu, a to dle přesných parametrů pro jednotlivý druh. Také se klade důraz na co 

nejčastější vypouštění zvířat na otevřená prostranství nebo pastviny. 

Stejně tak zákon na ochranu zvířat proti týrání nereflektuje mrzačení například včelích 

královen, kterým jsou přistřihována křídla. Za velmi kontroverzní povaţuje autorka 

ustanovení upravující chirurgické zákroky bez pouţití znecitlivujících prostředků. Jedná se 

tak například o  označování zvířat tetováním, ušní známkou nebo elektrickým čipem, 

v horších případech o  krácení křídel, zobáků, kastraci samců a odrohování. V zákoně jsou 

uvedeny poţadavky na stáří zvířat, do kdy je moţné takové zákroky provádět. Dle autorky je 

na místě se ptát, zda je v tomto stáří míra bolesti jiná, a to menší nebo ţádná. Bude tak např. 

šesti denní sele vnímat kastraci jinak, neţ sedmi denní sele, kterému jiţ dle zákona kastrace 

provedena být nemůţe? Vzhledem k tomu, ţe jiný odstavec zákona tyto zákroky zakazuje, a 

to některé i za pouţití tišících prostředků, později z nich stanoví výjimku a ekologické 

zemědělství vyţaduje vţdy pouţití anesteziologických prostředků, autorka konstatuje, ţe se 

opět jedná pouze o výjimku slouţící především chovatelům bez ohledu na proţívání a utrpení 

zvířat.  

Nedostatečnou právní úpravu vidí autorka i v oblasti matka a mládě. Týká se 

oddělování mláďat od matek, nedostatečného nebo ţádného přísunu mateřského mléka a 

nevyhovujících poporodních boxů. Vhodné se zdá být přijetí ustanovení o minimální době 

výţivy mláděte mateřským mlékem a kontaktu mláděte s matkou. Právě absence takovýchto 

ustanovení nenutí chovatele respektovat přirozené pudy matek a mláďat, jsou tak velmi 

narušeny jejich vazby a dochází tím i k extrémnímu stresu.  

Jako eticky a také fyziologicky nepřijatelné vnímá autorka extrémní šlechtění zvířat 

pro uţitek, např. neustálé zvyšování dojivosti krav, která se za posledních 10 let zvýšila o 

20%, nebo zkracování doby cyklu u brojlerů na pouhých 40 dní. Šlechtění je upraveno 

v zákoně č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a jeho 

účelem je stanovení podmínek pro šlechtění a plemenitbu tak, aby tato činnost byla nástrojem 

pro zvelebování populací vyjmenovaných zvířat. Dle autorky se o „zvelebování“ u výše 
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zmíněných zvířat rozhodně nejedná, neboť například právě brojleři rychlým růstem v tak 

krátkém cyklu extrémně trpí. V ekologickém zemědělství je přitom minimální věk při poráţce 

kuřat 81 dní.
172

 Zákon tedy dle autorky co do účelu postrádá smysl v obsahové materii, jeţ 

upravuje, a paradoxně mimo řádky dovoluje šlechtění a plemenitbu tak, aby co nejvíce 

vyhovovala člověku s minimálním ohledem na zvíře.  

Problém vidí autorka i v přepravě zvířat, a to především ve vozidlech, vodě a přístupu 

k ní během přepravy, ventilaci s klimatizací a celkové době přepravy. Ta je sice omezena 

maximálním počtem osmi hodin, ale lze ji prodlouţit, a tím se jiţ tak vystresované zvíře často 

bez vody a bez dostatečného prostoru extrémně vyčerpá. Krok k nápravě je zakázat přepravu 

ţivých zvířat za účelem poráţky do jiného státu, a porazit tak zvíře co nejblíţe jeho chovu.  

Institucionální zajištění ochrany zvířat je v České republice poměrně sloţité. Hlavní 

roli zde hraje krajská veterinární správa a obecní úřad s rozšířenou působností, jejichţ 

pravomoci nejsou vţdy zcela jednoznačné a zřejmé. Otázkou je, jak rychle je předávána 

informace z krajské veterinární správy obecnímu úřadu a jak rychle je na to úřední osoba 

schopna reagovat. Příkladem, kdy dochází dle autorky ke zbytečným průtahům, je vydání 

návrhu o předběţné náhradní péči krajskou veterinární správou. Zákon na ochranu zvířat proti 

týrání totiţ výslovně nestanoví, ţe je pro předběţnou náhradní péči návrh krajské veterinární 

správy nutný. S přihlédnutím k § 28b odst. 1 věty první zákona na ochranu zvířat proti týrání 

se zdá, ţe by oporou pro vydání návrhu na předběţnou náhradní péči byla jistota, ţe ve 

správním řízení bude vydáno rozhodnutí o umístění zvířete do náhradní péče. Tato nejasnost 

můţe způsobit zmatek a zpomalit rozhodování úřední osoby. Dle autorky ale existuje 

závaţnější nedostatek, který je spojen s procesním řízením, a týká se okamţitého usmrcení 

zvířete. Zákon stanoví, ţe lze na místě nařídit usmrcení zvířete nemocného, vyčerpaného nebo 

zraněného, a to bez správního řízení. Jde ale o takový stav, který nebyl způsoben týráním, ale 

například dopravní nehodnou. Pokud bude zvíře ve výše popsaném stavu důsledkem týrání, 

není moţné jej na místě usmrtit, neboť to zákon neupravuje. Je tak potřeba zahájit správní 

řízení. Jedná se nejspíše o mezeru v zákoně, která zbytečně prodlouţí utrpení týraného 

zvířete. 

Odpovědnost za trestné činy a přestupky na úseku ochrany hospodářských zvířat je 

spojena s nízkými sankcemi. Čím vyšší trest, tím rychlejší cesta k vyšší ochraně zvířat. Taktéţ 
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si kaţdý chovatel rozmyslí, zda má dostatek financí na vybavení a na vytvoření vhodných 

podmínek pro chov. Záznamy o velmi špatných podmínkách hospodářského chovu jsou 

známy z června 2018, kdy přímo Madeta od takového chovatele přestala vykupovat mléko. I 

taková sankce pozitivně přispívá k ochraně zvířat.
173

 Podstatné tedy nejsou jenom sankce ze 

strany státu, ale i soukromých subjektů, které ţivočišné produkty vykupují. 

 Česká republika si ve srovnání s ostatními evropskými státy ale nevede špatně, ke 

zvýšení ochrany zvířat v poslední době přispěl především zákaz koţešinových farem, přestoţe 

se takové farmy vyskytovaly na našem území téměř sto let. Nejnovější poznatky o pohodě 

zvířat, jejich přirozených podmínkách pro ţivot a chování ukázaly, ţe v případě koţešinových 

zvířat nelze mluvit o domestikovaných druzích. Mimo to i velikost klecí, perforované 

podlahy, nedostatek soukromí a stres, kterému jsou zvířata v klecích vystavena, vedly 

k předloţení novely výše zmíněného zákona. Zákaz chovu zvířat jen za účelem koţešin je 

absolutně zakázán například ve Velké Británii, Norsku, Chorvatsku a dalších pěti zemích. 

V jiných zemí, např. ve Švýcarsku, jsou podmínky pro chov těchto zvířat tak přísné, ţe to 

není pro ţádného chovatele výhodné. V tomto případě se hovoří o nepřímém zákazu 

realizovaném také v Německu. V Dánsku a Švédsku je zákaz pouze částečný, neboť absolutně 

zakazuje chov lišek, ale povoluje chov norků. 

Velmi dobrým mechanismem k dodrţování welfaru a vhodnému zacházení 

s hospodářskými zvířaty jsou kontroly. Jak vyplývá z informačního bulletinu Státní 

veterinární správy č. 3 / 2017, bylo v chovech hospodářských zvířat provedeno v roce 2016 

celkem 2 195 kontrol, z toho bylo zjištěno 357 závad. Nejčastěji se jednalo právě o nevhodné 

podmínky chovu, omezení výţivy a přístupu k vodě a nedodrţení minimálních standardů pro 

chov zvířat, které jsou stanoveny právě vyhláškou o minimálních standardech pro ochranu 

hospodářských zvířat. Přestoţe byl počet kontrol v celkovém součtu za rok 2016 niţší neţ 

v roce 2015, jedná se o správný směr, neboť jak kdysi pravil George Bernard Shaw 

„Nejhorším hříchem vůči našemu bliţnímu není nenávist, ale lhostejnost.“ Účinným 

nastavením kontrolních a sankčních mechanismů se předejde mnohému utrpení a bolesti 

zvířat. 
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Přílohy 

Obrázek 1 Spotřeba masa v ČR  (kg) na jednoho obyvatele za rok 

 

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/285671/Veprove_maso_2013_SVZ.pdf 

Obrázek 2 Zákaz kožešinových farem v Evropě 

               

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.svobodazvirat.cz/novinky/nemecko-zvazuje-zakaz-chovu-tzv-kozesinovych-zvirat.htm 

1. Výzkumná část diplomové práce 
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Dotazník  

Jaké je povědomí o legislativní ochraně hospodářských zvířat 

Formulář se týká ochrany hospodářských a koţešinových zvířat v České republice. 

Vyplněním získá autorka informace o tom, jaké máte o ochraně zvířat povědomí, jak ochranu 

zvířat vnímáte, zda existuje prostor pro zlepšení a také, jestli Vás situace ohledně velkochovů 

ovlivňuje v roli spotřebitele. Informace z dotazníku budou vyuţity ve prospěch diplomové 

práce. Dotazník je anonymní. 

pohlaví respondenta: …………… věk respondenta:…………… 

dosaţené vzdělání respondenta:…………………………………… 

1. Je ochrana hospodářských zvířat v České republice dostatečná?  

 Ano  

 Ne  

 Nevím  

 

2. Je ochrana hospodářských zvířat na legislativní úrovni v České republice nutná?  

 Ano  

 Ne  

 

3. Znáte nějaký právní předpis, kde je ochrana zvířat upravena?  

 Ano, v (uveďte) …………..................................................................................  

 Ne  

 

4. Znáte instituce zabývající se ochranou hospodářských zvířat?  

 Ano, například (uveďte) .......................................................................................  

 Ne  

 

5. Setkal/a jste se osobně s případem týrání hospodářských zvířat?  

 Ano, pouze jednou  

 Ano, několikrát  

 Ne  
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6. Dle §302 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, může být pachateli za týrání uložen 

trest odnětí svobody v délce maximálně pěti let. Přijde Vám tato horní hranice 

nízká?  

 Ano  

 Ne  

 

7. Napadá Vás, jak legislativně zvýšit ochranu hospodářských zvířat, a přispět tak ke 

zlepšení jejich životních podmínek v chovu?  

 Ano, například (vypiště) 

..................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................... 

 Ne, nic mě nenapadá  

 Ne, není potřeba ji zvyšovat 

 

8. V loňském roce bylo zakázáno usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za 

účelem získání kožešin. Jak vnímáte tuto novelu?  

 Velmi kladně  

 Negativně  

 Nijak, je mi to jedno  

 

9. Přemýšlíte nad životními podmínkami hospodářských zvířat při nákupu živočišných 

produktů?  

 Ano, proto (uveďte příklad, co ne/kupujete, ne/jíte) 

................................................................................................................................................ 

 Ano, ale zastávám názor, že s tím stejně nic nejde dělat  

 Ne, není důvod k přemýšlení  

 

10. „Živé zvíře není věcí." Tak je psáno v § 494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Myslíte si, že má zvíře práva? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................................... 

 

Děkuji za vyplnění 
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1.1 Představení výzkumného problému 

Ve výzkumné části práce autorka zjišťuje, jaké je povědomí veřejnosti o legislativní 

ochraně hospodářských a koţešinových zvířat.  

Výzkumná část práce je zaměřena na povědomí veřejnosti o legislativní ochraně 

hospodářských a koţešinových zvířat. Dle autorky totiţ lidé obecně vědí, ţe je potřeba tato 

zvířata chránit, avšak nevědí, v jakých předpisech a zda vůbec je ochrana hospodářských 

zvířat zakotvena v českém právním řádu.  

Autorka si na začátku výzkumné práce definovala výzkumný problém, kterým je „Jak 

velké je povědomí o legislativní ochraně hospodářských zvířat v českém právním řádu.“   

Hypotéza, jeţ se rozhodla ověřit, zní: „Povědomí o legislativní ochraně zvířat není 

v souvislosti s dosaţeným vzděláním.“ 

Kvantitativní průzkum autorka uskutečnila v lednu a únoru roku 2019, a to skrze 

dotazník, který obsahoval 10 otázek a který byl respondentům předloţen v tištěné verzi. 

Průzkumný vzorek tvoří lidé ve věku od 20 do 64 let různého vzdělání. 

Dotazník byl vyplněn 100 respondenty, z čehoţ bylo 54 ţen a 46 muţů. Největší 

zastoupení mají respondenti se středoškolským vzděláním, na druhém místě 

s vysokoškolským a na třetím s vyučením. Nejvíce respondentů se pohybuje v kategorii od 36 

do 50 let věku. V kategorii od 20 do 35 let je celkem 22 respondentů a ve zbývající kategorii 

51 aţ 65 let odpovídalo 25 respondentů. 

Následující grafy přehledně znázorňují, jaká je struktura respondentů. 
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Graf 1 Vzdělání respondentů 

 

Na grafu č. 1. Jsou kategorie vzdělání následující: VŠ (vysokoškolské), ÚSV s M 

(střední úplné s maturitou), OSV s VL (obecné střední vzdělání s výučním listem), ZŠ 

(základní vzdělání).  

Graf 2 Věk respondentů 

 

Graf č. 2 ukazuje rozdělení respondentů dle věku, přičemţ nejpočetnější skupinou jsou 

lidé od 36 let do 50 let.  
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1.2 Grafické znázornění výsledků jednotlivých otázek 

Graf 3 Je podle Vás legislativní ochrana hospodářských zvířat v ČR dostatečná? 

 

Z grafu č. 3 je patrné, ţe respondenti shledali legislativní ochranu v ČR nedostatečnou. 

Za dostatečnou ji povaţuje 45 % respondentů, z čehoţ bylo 71% procent muţů. 

Graf 4 Je ochrana hospodářských zvířat na legislativní úrovni v České republice nutná? 

 

Graf č. 4 ukazuje, kolik respondentů povaţuje ochranu hospodářských zvířat za 

nutnou. Napříč kategoriemi vzdělání je patrné, ţe vţdy nadpoloviční většina respondentů ji 

povaţuje za nutnou. Tento výsledek vede k závěru, ţe lidé vnímají ochranu zvířat na 

legislativní úrovni jako správnou a jsou si vědomi také její významné úlohy. 
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Graf 5 Znáte nějaký právní předpis, kde je ochrana zvířat upravena? 

 

Otázka, jiţ zobrazuje Graf č. 5, ukazuje, ţe povědomí o právních předpisech z oblasti 

ochrany zvířat není velké. Překvapivě ani skupina vysokoškoláků neměla o legislativních 

aktech větší znalost oproti skupině se základním vzděláním. Procentuálně paradoxně skupina 

se základním vzděláním ve 43% uvedla, ţe zná právní předpis  týkající se ochrany zvířat. 

Nejhůře naopak dopadla skupina středoškolsky vzdělaných osob, neboť tam znalost projevilo 

pouze 19% respondentů.  

Graf 6 Znáte instituce zabývající se ochranou hospodářských zvířat? 

 

Tento graf je velmi podobný předchozímu. Ukazuje, ţe respondenti spíše neznají 

instituce zabývající se ochranou zvířat. Nejčastěji uváděli Ministerstvo zemědělství ČR a 

orgány veterinární správy.  
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Graf 7 Odpovědi na otázky 1 až 4 z hlediska mužů a žen 

 

Tento graf zobrazuje dvě informace. První se týká zájmu na jejich ochraně celkově. Je 

vidět, ţe spíše ţeny povaţují současnou legislativní ochranu za nedostatečnou a zároveň za 

nutnou. Druhá informace vyplývající z grafu je, ţe ţeny mají větší povědomí o legislativních 

aktech z této oblasti, stejně tak mají širší rozhled ohledně institucí.  

Graf 8 Setkal/a jste se osobně s případem týrání hospodářských zvířat? 

 

Graf ukazuje, kolik osob se osobně setkalo s týráním zvířat. Naštěstí, jak je vidět 

v grafu, se s případem týrání zvířat setkalo pouze 11 respondentů z celkového počtu 100.  
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Graf 9 Dle §302 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, může být pachateli za týle §302 zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, může být pachateli za týrání uložen trest odnětí svobody v délce 

maximálně pěti let. Přijde Vám tato horní hranice nízká? 

 

Horní hranice pěti let za týrání zvířat je povaţována, dle grafu, za nízkou.   

Graf 10 V roce 2017 bylo zakázáno usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem 

získání kožešin. Jak vnímáte tuto novelu? 

 

Zákaz koţešinových farem kladně vidí 74% respondentů. Negativně ji hodnotí 8%.  
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Graf 11 Přemýšlíte nad životními podmínkami hospodářských zvířat při nákupu živočišných 

produktů? 

 

Graf ukazuje chování respondenta v roli spotřebitele. Je zde patrné, ţe čtvrtina 

respondentů není ţivotními podmínkami hospodářských zvířat vůbec ovlivněna.  Důleţité ale 

je, ţe 42 respondentů se o tyto podmínky zajímá, a podle toho se i chovají. Nejčastěji uváděli, 

ţe nenakupují vajíčka od slepic z klecového chovu, nakupují maso od farmářů nebo dávají 

přednost rostlinným produktům.  

Graf 12 „Živé zvíře není věcí." Tak je psáno v § 494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Myslíte si, že má zvíře práva? 

 

V tomto grafu je vidět, ţe respondenti přiznávají zvířatům práva. Nejčastěji uváděli právo na 

ţivot, právo na vhodné ţivotní podmínky, právo na stravu a právo mít a pečovat o svá 

mláďata.  
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1.3 Závěr výzkumné části 

Stanovená hypotéza byla ověřena. Autorka pomocí dotazníkového šetření zjistila, ţe 

není důleţité vzdělání, ale především samotný zájem na ochraně zvířat. Jestliţe se člověk o 

ochranu zvířat zajímá a není mu jejich osud lhostejný, zná potřebné legislativní akty a 

instituce a je nepochybně ovlivněn v roli spotřebitele při nákupu ţivočišných produktů.   

Z provedeného šetření autorka dále zjistila, ţe silnější tendence k ochraně zvířat mají 

ţeny. Největší znalosti z této oblasti, a to ohledně institucí a zákonů projevili respondenti ve 

věkové kategorii 20 – 35 let.  
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Abstrakt 

Ochrana zvířat v právu se zaměřením na hospodářská a kožešinová zvířata 

Diplomová práce na téma Ochrana zvířat v právu se zaměřením na hospodářská a 

koţešinová zvířata podává ucelený přehled o současné právní úpravě ochrany zvířat v České 

republice.  

Práce je členěna do sedmi kapitol a několika podkapitol. První kapitoly práce přinášejí 

informace o historických tendencích a filozofických východiscích ochrany zvířat, taktéţ o 

vnímání zvířete jako subjektu práva, které se během několika staletí postupně formovalo v to, 

co si pod zvířetem a jeho ochranou a postavením v právu představíme dnes.  Skrze 

nadnárodní a evropské právní prameny práva se práce postupně soustředí na českou 

legislativu, která za poslední rok doznala výrazné změny, a to novelou zákona č. 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Pro práci je klíčová specifická terminologie, které je 

věnována kapitola č. 3, jeţ pomocí zákona vykládá termíny, jakými jsou např. zvíře a týrání. 

Jak jiţ název napovídá, stěţejní kapitoly práce přinášejí detailnější zpracování právní úpravy 

hospodářských a koţešinových zvířat. V jednotlivých podkapitolách tak práce pojednává o 

zvláštnostech jejich chovu, welfare, přepravě a usmrcování. Komparací přirozených 

podmínek pro ţivot těchto zvířat s podmínkami, které mají ve velkochovech, se práce snaţí 

poukázat na některé nedostatky a navrhnout jejich řešení. Právě výše zmíněná novela, přijata 

jako reflexe nedostatečné legislativní úpravy v oblasti chovu koţešinových zvířat, kterým se 

nedostávalo ani minimálních přirozených ţivotních podmínek na farmových chovech, je 

tématem samostatné podkapitoly.  Kapitola šestá se zaměřuje na nezbytné institucionální 

zajištění ochrany zvířat, které je vykonáváno na několika stupních veřejné správy a plní úkoly 

svěřené mu zákonem. Sedmá kapitola se týká odpovědnosti za protiprávní jednání, ke 

kterému velmi často v této oblasti dochází. Pozornost je věnována odpovědnosti trestněprávní 

i přestupkové v samostatných podkapitolách se zaměřením na konkrétní trestné činy a 

přestupky. Pro objektivní pohled na právní ochranu zvířat v českém právu nabízí práce 

komparaci s evropskými zeměmi.  

Klíčová slova 

 Zvíře  

 Hospodářská zvířata 

 Koţešinová zvířata 

 Ţivočišný průmysl 
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Abstract 

Legal Protection of Animals, Focusing on Livestock and Furbearers 

The diploma thesis titled “Legal Protection of Animals, Focusing on Livestock and 

Furbearers” provides a comprehensive overview of current framework of the legal protection 

of animals in the Czech Republic.  

The thesis is divided into seven chapters and several sub-chapters. The initial chapters 

present information on the historical tendencies and philosophical bases of animal protection, 

as well as on the development of the perceiving of animals as subjects of law, which has over 

several centuries formed into our contemporary idea of an animal, its protection and legal 

standing. Crossing over from international and European legal sources, the thesis gradually 

shifts its focus on Czech legislature which has undergone marked changes over the last year, 

namely through the amendment 246/1992 Sb. aimed at eliminating animal abuse. Constituting 

a key aspect of the work, specific terminology is discussed in chapter 3. Terms such as animal 

or abuse are clarified consulting the law.  

As the title makes evident, the pivotal chapters of the thesis provide a more detailed 

delineation of the legal regulations concerning livestock and furbearers. Individual sub-

chapters then discuss the particularities of their breeding, welfare, transportation and killing. 

Through a comparison of the natural living conditions of these animals with the conditions 

they are subjected to in industrial farms, the thesis endeavours to point out certain flaws and 

propose how those could be remedied. The aforementioned amendment, adopted to address 

the insufficient legal regulation of captive furbearer breeding on large industrial farms where 

the animals had been deprived of even the most basic living standards, is discussed in detail in 

a dedicated sub-chapter. 

Chapter 6 focuses on the fundamental institutional enforcement of animal protection, 

performed on several levels of administration, addressing tasks accrued from the law. Chapter 

7 is concerned with the liability for unlawful conduct which frequently occurs in the field 

discussed. In dedicated sub-chapters, special attention is given to both crimes and 

contraventions and their respective liabilities. This work also presents a comparation of the 

legal protection of animals within Czech law with those of other European countries, so as to 

offer an objective view of the situation. 
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